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Сөздікте тіліміздегі фразеологизм мүмкіндігіниіе мол цамтылған. Әрбір фразес
логизмнің !мағынасына түсініктеме беріліп, цолданылу орай-сэті кәрсетілген. Фразео
логизмнің синоним эрі лексикалыц варианттары жинацталған. Кей жағдайда фра
зеологизмнің тууы, жасалуы сөз болады. Текст-тысалдар халцымыздың бай ауы,
әдебиетінен, көне жазба нүсқалардан, классикалыц әдебиеттен, цазац совет әдебш
тінің көрнекті және жаңа талап жас жазушылары шығармаларынан, газет, журнал
дар мен ғылыми кітаптардан, ауызекі тілден алынған.
Қазац тілінің аса шүрайлы әрі көркем саласы түрацты сөз тіркестерін жүйег
келтірген бүл Сөздік ана тілін цастерлейтін барлыц кісілерге, свз танып, тіл үстаі
туға цүмар жас буынға, цазац тілі імен эдебиетінен сабац беретін мүғалімдерге, жі
зушылар мен журналистерге, студенттер мен аспиранттарға арналған.
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АВТОРДАН
Жұртшылыңқа ұсынылып отырған бұл Сөздік — автордың үзақ жылдар бойы
істеген еңбегінің нәтижесі. Осы уақыт ішінде автор сан алуан фразалардың басын
кұрап жинады. Оларды лексикография тұрғысынан сұрыптап, бір жүйегө түсірді.
Мыңдаған тиянақты тіркестің мағыналары ашылды.
Казак тіліндегі фразеологизмдерді теріп тізуде, зерттеуде арқа сүйер тірегіміз
не болмақ? Тиянаңты тіркес (фраза) деген не, оның сыры неде? Фразаларды ңайдан
аламыз жэне ңалай аламыз? Б£л сұрақтардың жауабы — осы еңбек. Сөздікте «Нені
енгіземіз?» дегеннен гөрі, «Не үшін енгіземіз?» деген сұраң басым жатыр. Мүның
біршама жауабы «Ңазак тіліндегі фразалың тіркестер туралы» деген шолуда берілді.
Фразалардың қандай тәртіп-жүйемен алынғаны «Сөздіктің ңұрылысы мен жасалу
тәсілдері» деген тарауда айтылды. Ал Сөздікті жасауда нені улгі етпек керек? Мұның жауабы да ңысқа: ңазақ тіл білімінде де, өзге түркі тілдерінде де бұл күнгө
дейін фразеологиялык үлкен сөздік жасалган жоқ. Сол сияқты фразеологияның теорияльщ көп мәселелері әлі де болса өз шешімін күтуде. Бұл Сөздік — осы салада
жасалган алғашқы тәжірибе. Сол себептен де, Сөздікте ңайсыбір қаға беріс ңалған,
жеткізіле, жетілте сөз етілмеген жайлар болуы да мүмкін. Бірақ, біз Сөздіктің осылай жүйеленіп шығуының өзі кейбір жетпей жатқан жайларды ғана емес, жалпы
фразеологияға катысты көп мәселелерді анықтауға, оларды терең зерттеуге, тіліміздің ңазіргі тандағы лексикалың байлығына ңатысты біраз сырларды ашуға көмектеседі ғой деп білеміз. Мұның сыртында, «Фразеологиялык сөздіктің» болашақта әбден
жетілген көп томды үлгісін жасауга да септігі болар деп ойлаймыз. Эрине, мұндай
игілікті де, түбегейлі істелетін ірі іс Хазак, тіл білімінің келер буыны еншісіне тиеді.
Сол игілікті жұмыста осы Сөздік мұрындық болса,— біздің бейнеттің өтелгені. Бұл
еңбек түсіндірме, этимология, паремиологиялық сөздіктерге аздап болса да себін тигізсе, көздеген нысана, ойлаған мақсат орындалды деп ееептейміз. Ал, қазіргі оқушы
қауым бір кісінің қолынан келген істің осы нәтижесіне қанағат етер деген ойымыз
бар.
Сөздікке ана тілімізде жиі ұшырасатын сан салалы тұрақты тіркестер енді.
Атап айтканда, халқымыздың бағы заманы жайын, салтын, ғұрпын сыр гып шертетін, өлмес те өшпес ңалып тапңан батырлық, ғашыңтың жыры мен тұрмыс-салт өлеңдерінде, ертегі мен аңыздарда, айтыстарда, қазақтың өткен ғасырлардағы көркем тіл
зергерлерінің мұраларында бар сөз моншақтары алынды. Сол сияқты, XIX ғасырдың
екінші жартысындағы жаңа жазба әдебиетіміздің негізін ңалаған, қазақ халңы
акыл-ойының алтын діңгегі Абай шығармаларындағы шебер қиыстырылған сөз кестелері, ілгері-кейінді тасқа басылып тараған қисса-дастандарда бар фразалар, XX ғасыр басындағы сөз ұсталары мен казаң совет эдебиетіндегі фраза тіркестері мол ңамтылды. Бнді бір алуан фразалар мерзімді баспасөз беттерінен, ғылыми әдебиет пен
оқулықтардан терілді. Сонымен ңатар, кезінде жазба бетіне түсіп үлгірмегея, бірақ,
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ауызекі тілімізде жиі ұшырап жүрген тиянақты тіркестер де біршама енгізілді. Бұл
фразеологизмдер — автордың ұзақ жылдар ел ішінде, қарт-ңария кеңесінде болып
жинаған, әрі мәжілістес-сұхбаттас тұрғыластары, замандастары аузынан есіткен,
құлақңа сіңген, жадымызда сацталған тіркестер. Бұлардың кейбірін өзіміз ңисьгндаи
келтірген сөйлем аясында беріп отырдық.
Сөздік жасау барысында біз қызметтес жолдастардың әр алуан қол көмегіне
мұңтаж болдық. Кезінде осындай жәрдемі тиген азаматтар бар. Сөздіктегі біраз фразеологизмдерді тәртіпке түсірген марңұм Ә. Мұсалдаевқа айырықша ризамын. Сөздіктің бірсыпыра реттеу жұмысына қолғабыс еткен Т. Жанұзаңов, Е. Жанпейісов,
Е. Жұбанов, О. Накысбеков, Б. Ңалиев, Б. Ңайымова, М. Жүрсінова, азды-көпті
жәрдемі болған т. б. шәкірттеріме, сондай-ак, Сөздіктің колжазбасын оңып, рецен
зия жазған жолдастарға ықыласты алғысымды айтамын.
Осы еңбектің шығу процесінде өз кеңесін берген Ңазаң ССР Ғылым академиясының корреспондент-мүшелері А. Ысңаңов пен Ғ. Мұсабаевқа жаңсы ілтипатымды
білдіремін.
Сөздікті редакциялап, баепаға дайындаған, әрі оның басылып шығуы барысын
да көп жұмыс істеген шәкіртім Ң. Өмірәлиевке шын ризашылың білдіремін.
Сездіктің баспадан шығуы барысында ңызметі көп сіңген Р. Сыздыкрваға және
Ә. Жүнісбековке, Ә. Керімовке, Н. Уәлиевке, «Ғылым» баспасының редакция меңгерушісі С. Бекмүхаметова мен редакторы Б. Сағындықовқа вөп-көп рақмет.

СӨЗДІКТЩ Ң¥РЫЛЫСЫ МЕН ЖАСАЛУ ТӘСІЛДЕРІ
Фразеология лық сөздіктің ішкі жүйесінде басқа сөздіктерден бөлектеу өзіндіқ
ерекшелігі болады. Ұсынылып отырған Сөздіктің жеке басына тән ңұрылымжүйесі бар.
1. Реестрде көк аяз; міз бацпады; цұс үйцы сияңты екі сөздің тіркесінен тұратын, бес биенің сабасындай; тілі лірдің оғындай сияқты үш сөз тіркесінен туратын, түйе үстінен сирақ үйтіп; от ауызды, орац тісті; малынан цүрыц, басынан сырыц кетпеді сияқты бес-алты сөздің тіркесімен келетін, тіпті, ай десе аузы бар, күн
десе көзі бар; цырыц бір иіөптің басы болсац, ац басты цара цойдың цүмалағы бол~
саң, ац сөйлеі сияқты құрмалас сөйлем түрінде келетін фразалар берілді.
2. Сөздікке енген фразеологизмдер өзінің құрамы, сырт тұрпаты жағынан әр
ңилы: а) есім + етістік (аузына түсті, абыройы кетті); ә) есім+есім+етістік (абиыры
айрандай төгілді; аузын айға біледі; азан-цазан болды); б) сын есім+зат есім (асцар
тау; шалцар көл; үр жаца; цара нар, цалы кілем); в) етістік+етістік (абайлап сөйледі, ағызып {ағылып} сөйледі); г) есш+есім+күрделі естістік (цашанғы жарапазан айтамыз да жүреміз), т. б.
Міне, осы 1—2 пунктте келтірілген фразалардың компоненттері өзінің о бастағы лексикалық-семантикалың қасиетінен түгелдей немесе жартылай айрылып ңалып отыр. Демек, оларды сөз табы, сөйлем мүшесі ретімен топтастырудың фразеологиялық сөздік үшін айырықша мәні жоқ.
3. Фразеологиялық тұлғалас тіркестердің бір тобы ықшамдалған болады да,
ал бір тобы толыңтап, анықтап тұратын сөзбен келеді: цүдай салмасын; цұдай басңа салмасын. Бұлар да бір реестрде берілді: Ң¥ДАЙ [Ң¥ДАЙ БАСҢА] САЛМА
СЫН. Немесе цүшағын ашты; цүиіағын жайып қарсы алды тіркесі реестрде К¥ША'
ҒЫН АШТЫ [ЖАЙЫП ҢАРСЫ АЛДЫ] түрінде сыйыстырылды.
Мағына жағынан өте жуық келетін синонимдес тіркестердің едәуірі бір реестр
де топтан берілді: ҢОЙДАН ҢОҢЫР © ҢОЙДАН ҢОҢЫР, ЖЫЛҢЫДАН ТОРЫ.
4. Бір топ фразеологизм бірде белгілі бір грамматикалың ңосымшамен келсе,
бірде ол ңосымша түсіріліп ңолданылады, бұлар да көбіне бір ұяда тұрады:
ҢУ [-ДЫ] МІНІП, Ң¥ЛАН [-ДЫ] ҢҰРЬЩТАДЫ.
Бұл сияқты тіркестердің сем.антикалың немесе стильдік ерекшелігі басымдау
жерде олар тиісті орнында жеке-дара берілді.
5. Айтылуы жағынан айырымы бар фонетикалық сыңарлар бір реестрге сый
ыстырылды: МАҢСАТҢА [МАҢСҰТҢА] ЖЕТТІ; РАЗЫ [РИЗА, ЫРЗА...] БОЛДЫ.
Варианттас қос сөздер АПАЛАҢ [ОПАЛАҢ] -ТОПАЛАҢ түрінде алынды.
6. Бірнеше етістік қатар тіркесетін жерде ол етістіктер варианттар есебінде тік
жаңша арңылы көрсетіліп отырды: ҢОЛМА-ҢОЛ ОРЫНДАДЫ [ІСТЕДІ, АТҢАРДЫ...]; ҢАРАҢДЫ БАТЫР [ӨНІІР!]; МЕЙЛІ СОҢТЫ [ТАРТТЫ, ШАПТЫ]; МЕЗІРЕТ ЖАСАДЫ [ҢЫЛДЫ].
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7. Фразеологизмнің басқы, орта шенінде келетін синонимдес сөздер тік жақша
ішінде беріліп отырды: АНТ СУ [ҢАСАМ] ППТІ; ТӘҢІР [Ң¥ДАЙ] АТҚАН; МЕЙЛІ
[ТӘБЕТІ] СОҚТЫ; МИЫҒЫНАН [МҰРТЫНАН] КҮЛДІ; АЛЛА [Ң¥ДАЙ] САҚТАДЫ; БАЗАРЫ ТАРҢАДЫ [ӨТ*И, КЕТТ1]. Фразаларды бұлай түзуде алфавит жүйесінен гөрі, көп жағдайда олардың тілде жиі я сирек қолданылуы меже етілді.
8. Етістік сөзге бітетін фразеологизм ауызекі тілде ңалай тұтынуда жүрсе, кор
нем шығармада (сөйлем-тексте) калай берілсе, солай алынды. Мысалы, етістік түйық
формада емес, көбіне ашың райда берілді: КЕУСЕН [КЕПСЕН] С¥РАДЫ (кеусен,
кепсен сұрау вмес); КӨҢІЛ ЖЫРТПАДЫ (көңіл жыртпау е,м.ес); бұлай етпеген күнде фразалың тұтастық заңы бұзылар еді. Ал жалпы фразеологизмдерді аяқтап тұратын етістіктер бір формада келе бермейді: цүдай көрсетпесін; цұдай исе; қүдай
жарылцап; цүлдығың кетейін; цұлцы сүймеді, т. б. Мұны да есте тұттық.
Белгілі бір тұлғада реестр тіркесі ықшамдалып көрсетілді. Мысалда болымсыз
етістік, етіс, есімше, көсемше түрлері кездессе де, реестр сөзбен тұлғалың сөйкестігі
толық саңтала бермейді: жілігі татымады... жілігі татитын...; жүрегін сыздатты...
жүрегін сыздатып...; жүрегі шайлыцты... жүрегі шайлыщан... тәрізді әр түрлі кездесетін есім тұлғаларының біреуі ғана реестрге алынды: БАРМАҢ БАТЫРДЫ...
бармацты батырды...; БАҒЫ ЖАНБАҒАН... бацтарың жанбаған,...
Демек, реестр мен мысал арасындағы етістік, есім ңосымшаларының (көбіне
жалғаулардың) семантикалың тиянаңтылықңа әсері болмаған кезде сырт пішіннің
айна-ңатесіз сай келуін көздегеніміз жоқ.
9. Діни ұғымға байланысты фразалар да сөздіктен белгілі дәрежеде орын тепті.
Ол тіркестердің едәуірі бастапқы діни мағынасын саңтауы неғайбіл. Мәселен, қүдай
сөзіне байланысты туған цүдай айдады; қүдайдың зарын қылды; цүдай иіч; қүдай
цаласа; цүдайдың цүдіреті сияңтылардың күні бүгінгі тілімізде «ңұдайлың» ңасиеті
тым солғын; бұларда бастапңы діни сенімнен гөрі, жай, қарапайым мән басым жатыр, ал, олардың бірқыдыруы қазақтың «бөркін» киіп, хальщтың жалпы сөз қорына
емін-еркін еніп кетті.
10. Әдеби тілде қолданылмайтын, бірақ, ауызша тілде айтылатын, сырт тұлғасы ыңғайсыз, ал берер мөнінде өрескелдік жоқ фразеологизмдер де Сөздікке енгізілді. Бұл ретте «к» әрпінен кейін көп нүкте қойылып, тиісті қосымшасы (тәуелдік, септік тұлғасы, т. б.) көрсетіліп отырды. Мысалы: к...і жер uictctmedi; к...і 'майланды.
11. Жергілікті тілде айтылып жүрген фразеологизмдер диалектологиялық материалдардан, «Ңазаң тілінің диалектологиялық сөздігінен» (1964) алынды. Ондай
фразалардан кейін жоғарғы еңбектерде көрсетілген шартты белгілер ңойылды. Мы
салы: АУЫЗДАП ЖІБЕРДІ д и а л. Ән салды, ән шырцады. Есентайдың домбырага
ңосылып, аздап ауыздап жіберетіні де бар (Гур., Маң.). АУЫТ ҢЫЛДЫ д и а л. Есін
ауыстырды, шатастырды. Біз оны, тіпті, ауыт цылып жіберетін болдың (Ң. орда,
Арал).
Диалект фразеология — әлі де тың мәселе. Бұл Сөздіктегі диалект тіркестер
әдеби тіл қорына түгел енуге тиісті деу ңиын. Дегенмен, өдеби тіл кәдесіне қажет
тіркестер де аз емес. Ңазақ тілінің жөн-жосың, жалпы торабын аңғарту ретінде мұның мәні зор.
12. Сөздікте белгілі бір автор шығармасында жиірек кездесетін бірқыдыру тіркестер де орын тепті: олардың бір тобы ҢОҢЫР КӨРДІ [Татулыңты, тыныштықты
ңоңыр көрер, кем көрер (Абай)] сияңты фразалар болоа, бір тобы ҢОҢ ТОРҒАЙ
[Бұл өңірдің балықшылары жылдағыдан гөрі биыл цоң торғай. Бас тоқсан түссе
де, жылымьц күннің аяғы тұманға айналып, ¥лы теңіз ұстаоа қоймады (Ә. Н.)] түрінде келеді. Әрине, мүндайлар көп емес.
13. Фраза мағынасы сипаттама түрінде де, синоним тіркес арқылы да түсіндірілді. Алшақ мағыналар цифр (1, 2, 3 деген сияңты) арқылы айтылды да, олардан
кейін иллюстрация (сөйлем-текстер) келтіріліп отырды. Мысалы: АЯҒЫ ТАЙДЫ
1. Жазатайым болды, апат болды. Кетті бірлік, Сөнді ерлік, Енді кімге беттемеж.
Елің ала, Отты шала, Тайса аяғың кім көнбек? (Абай). 2. Айныды, шәлкем-иіалыс
кетті. Ңор ңылуға құдіреттен, Жүрегіме түсті өрт. Тайды аяғым ескі серттен, Түпті
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емсіз ңатты дерт (Абай). 3. Ңызмет орнынан айрылды. Отыз жыл отырып еді, ңыаметтен аяғы тайып, кетіп ңалды (AT).
Фразеологизм мағынасын автор, ең алдымен, нақтылы текст ыңғайына қарай
ашуға талпынды. Бұл түсінікті де: белгілі бір тиянақты тіркестің сыры сөйлем ішінде тұрып, өзге сөздің ішкі мән-мағынасына, тұлғалық байланысына ңарап айқындалуы даусыз. Солай бола тұра, ңайсыбір уакыт фразеологиялык мағыианың екі ұшты
түсінік беретін жері кездеседі. Мысалы жылцы мінез; мәйегі аузынан шығып отыр
сияңты тіркестерді әркім әр ңилы түсінеді. Мұндай кезде сөздік жасаушының өз топшылауы белең алуы — табиғи нәрсе. Кейбір фразеологизмнің семантикалық ңасиеті,
стилистикалық өңі ңалтңысыз сипатталды дей алмаймыз. Көркем шығармалардың
авторлары белгілі бір тіркесті өзінше ой елегінен өткізіп, сөз мәнерін ңұбылта ңолдануы былай тұрсын, бағзы бір уаңта сол фразаның ұғымын да өзгерте айту дағдысы
кездеседі. Осының салдарынан бірқыдыру тіркестің сыр-сипаты мүлтіксіз, даусыв
дей алмаймыз. Ңұрметті оқырман бұл жөніндегі кемістікке кешірім жасар деп
ойлаймыз.
14. Қайсыбір фразеологизмдердің құрамында тым көнеленіп кеткен сөздерге
этимологиялың талдау берілді. Мысалы: АБЫЛХАЯТ [ӘБІЛХАЯТ] СУЫ Мифологиялыц уғым бойынша бұл фраза мүхиттыц циыр шетінде терец, түцғиьщ уйірім
болады, муның суын ішкен адам өлмейді-міс, мәңгі өмір суреді-міс деген нанымнан
туған. (Түрлі әдеби шығармаларда фразаның лексикалың өңі өзгеріліп, «асқан, асыл,
мейлінше кымбат су» ұғымында да қолданыла береді. Араб-иран тілдеріидв
«аб» деген «су» мағынасындағы, ал «һаят» деген «өмір» мағынасындағы сөз). Айтңан сөздің шәрбаты — Абылхаят суындай. Әзілінің ләззаты — Аққүйрьщ шай буындай (I. Ж.).
15. Сөздікте лексикалық мағына жағынан варианттас фразалар бір мағыналық
реңкімен ұласа келсе, басқа бір мағыналың реңкімен бұл ұя аясынан сырт түрады.
Айталың аяғына тусау түсті (салды); аяғы тусалды; басы байланды (бос еімес); мойнына цурыц түсті деген фразалардың бэріне ортақ бір мағыналың реңк бар: ол —
жас жігіттің үйленуіне орай айтылуы. Біраң аяғы тусалды фразасында әрі «болдыру, діңкелеу, шау тарту» сияқты да мағына кездеседі: Жиырма, жиырма бестің арасы емес, ңарт басып аяғыңыз тусалынды (М. Б.). Ал басы байланды. дегенде әрі «кіріптар болды» деген реңк бар. Мұның сыртында осы мағына бұл фразаны енді келіп
басы шатылды деген фразамен ұялас етеді. Соңғы мысалдарды (басы байланды, басы
шатылды сияңтыларды) наңтылы бір фразеологизмді ңолданудың синонимдес түрлері деп есептеу керек. Сол сияңты таң атцанда, таң сыз бергенде, таң сәріде, цулцын
сэріде тәрізділер де фразеологизмдерді ңолданудың синонимдес түрлеріне жатады.
Ал, енді, оң цолынан өнері тамған; бит цабығынан биялай тоцыған; бес аспап сияңтылар — бір-біріне синонимдес фразеологизмдер. Фраза мағыналарында бар осы
ерекшеліктер мүмкіндігінше ескерілді. Фразалардың бір ұяда болу-болмауы, не болмаса, белгілі мағыналың реңкінің берілу-берілмеуі оларды топтаудан туған жоғарғы
ңиындыңтарға да байланысты.
16. Реестрдегі нактылы бір фразеологизмге берілген иллюстрациядан соң оның
кімнен, ңайдан алынғаны жақша ішінде қыскартылып көрсетілді. (Мысалы: М. Ә.—
Мұхтар Әуезов; Ң Б —«Ңобыланды батыр», т. б. Тек Абай Қунанбаев, Жамбыл
Жабаев — Абай, Жамбыл түрінде алынды).
17. Стилистикалың белгілер ( көне , д і н и , а л ғ ы с , ң а р ғ ы с , т і л е к ,
Д и а л , (диалект), т. б.) Сөздікте сирек те болса кездеседі. Өйткені, мүндай сөздердің
бірсьшырасы күнделікті сөйлеу тілімізде, әдеби тідде көп колданылмайды. Олар
жазба нұсңаларда, не өткен дәуір мұраларында, немесе көне өмір тақырып болған
шығармаларда, т. б. жағдайда ұшырайды.
18. Ңайсыбір кезде (көбіне, алғыс-ңарғыс мәнді, бейпіл тұрпатты жерде) мы*
салсыз-аң реестр тіркестің өзін ғана көрсеттік. Өйткені, мән-мәнісі өздігінен тұрып
та түсінікті. Сол сияңты, толың сөйлеммен келген басқа да бірер фразеологизм осы
ізбен кетті.
19. Фразеологизмдердің емлесі мен тыныс белгісі дағдылы ережеге негізделді.
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Фразалық тіркестердің жазылу ңағидаларын бекем сактау жағы көэделді. Дегенмен,
бірер ауытңу кездеспейді емес.
Әрине, бұл еңбекте емле-ережелеріне байланысты әлі де болса шешілуге тиіс
жайлар бар. Бұлар ілгері-кейінді шыңқан кітап, журнал, газет беттерінде өз таңбасын қалдырган. Бұл таңба соларда бар фразеологизмдерден де байңалады. «Фразеологиялық сөздіктің» авторы материалдың денін бұрын баспа бетін көрген осы нұсқалардан тергендіктен, сол кездегі жазылған қалпын біршама саңтап отырды. Айталың, белгілі бір сөздің айтылу әлпеті кей уақыт түрлі-түрлі болуына ңарай жазылу
баламасы да әр түрлі ұшырайды. Мәселен, «ұнжырғасы түсіп отыр», «абыройы асты» тіркестеріндегі «ұнжырға», «абырой» деген «ұнжүрға», «енжорга»..., «әбірой»,
«әбүйір» т. б. тұрпатта айтылып та, жазылып та жүр. Дәл ңазір осы іспеттес тіркестердің үзілді-кесілді жалғыз-аң вариантын алғаннан «Фразеологиялық сөздік» ұтпайды. Әдеби тіліміздің ңалыптасуындағы осы айтылған «уаң» продесінен де оқырман хабардар болуды маңұл таптың. Ондай бірер ала-ңұлалық үшін автор оқушылардан күні бұрын ғапу өтінеді.
20.
Сөздік жасаудың эр килы тәсілі бар. Сол сияқты, «Фразеологиялық сөздіктің» де өзіндік әдістері бар. Солардың басты бір жолы мынау: нақтылы бір фразеологизмнің ішіндегі үйтңы сөздердің санына ңарай ол (фразеологизм) ңайталанып
отырады. Мәселен «Асығы алшысынан түсті» дегенді ұялап, «асық» сөзіне де, «алшы* сөзіне де келтіріп, ең кемінде екі жерден кездестіруге болады; мүның тіл мамандары үшін пайдасы жоқ емес. Жеке фразеологизмдерді жалпы тіл жүйесіне
жанастыра, сөз байлығындағы орнын айңындауда мұның үлкен мәні бар. Осындағы
асыц, алшы, түсті деген сөздердің бірімен келетін өзге лексемалар мен ішінара байланыс-түйсік жақтарын білу үшін де, түрлі грамматикалың тұлғаларын тану үшін
де септігі бар. Осындағы түсті етістігінің неше қилы өзге сөзбен іліктес келуін де
аңғара аламыз (жолы түсті; цолға түсті; бет моншағы түсті, т. б.). Бұл дұрыс жүйеге осы жолы жүгінбеудің жалғыз-ак себебі болды: бір тіркесті екі-үш рет кайталап,
бір авторды сан рет толың келтіріп, оның жеке шығармаларын тәптіштеп көрсетіп,
Сөздік көлемін мейлінше үлкейтуден бас тарттық. Оңырманға мұны да дұлақ ңағыс
еткіміз келеді. Оңушы ойына келген, аузына түскен сөздің орайына қарап, Сөздіктен қажет тіркесті оңай табу үшін, фразеологизмдер алфавит тәртібімен берілді.
Фраэеологизмдерді бастан-аяк алфавит тәртібі бойынша орналастырганнан тіл
маманы үшін туатын ңиындыңты жеңілдету мақсатымен Сөздік соңынан индекс ретінде «Сөзтізбе» берілді. Фразеологизмдердің тіл жүйесіндегі орны, тіліміздегі мәні
теориялық шолуда айтылды.

А
АБАЙДЫҢ АҢЫЛЫН [БАСЫН] БЕРСІН, ЖАМБЫЛДЫҢ ЖАСЫН БЕРСІН,
СӘКЕННІҢ СӘНІН БЕРСШ, КҮЛӘШТІҢ
ӘНІН БЕРСІН... а л ғ ы с. Бар өнер, бар
жацсылъщ өзіңе бдлсын.
Бір жолдастың шілдехана үстінде дүниеге
келген сэбиге: Абайдың басын берсін,
Жамбылдың жасын берсін., Махамбеттің
тілін берсін, Ңұрманғазының күйін берсін, Ыбырайдың күрегін берсін, Гагариннің жүрегін берсін! — деп тілек айтңанын
естідік. Бұлар жаңа сипатга айтылған
бата-тілөк қана емес, ауыз эдебиетінің бір
көрінісі — шешендік сөз емес пе екен?
(ҢӘ).
у^АБАЙЛАП [БАЙҚАП] СӨЙЛЕДІ Can,
сөиледі, байымдап сөйледі, аңдап сөйледі. Абайлап сөйле барланып. Бұл сөзім маңұл емес пе, Ңарашы өзің ойланып (Айтыс).
АБЖЫЛАНДАЙ ТОЛҒАНДЫ Айбат
шекті, буырцанды. Ордада отыр Зарлың
хан Аш арыстандай ыңыранып, Абжыландай толғанып, Алыссам деп біреумен, Қозғала түсіп ырғалып (М3).
АБИЫРЫ [АБИЫРЫ АЙРАНДАЙ]
ТӨГІЛДІ [ШАШЫЛДЫ] © АБИЫРЫ АЙ
РАНДАЙ БОЛДЫ 0 АБИЫРЫ КЕТТІ
[TYCTI] Үятца цалды, ар-үяты кетіп, катты масцара болды. Апыр-ау, бұл не пәле?
Бар ңоймамды ашып, абиырымды айрандай төгеді де тұрады осы неме (М. Ә.). Ңарауылда тұрғанда, иыңтан шауып кетті
ғой. Сарайға барсам, қара ат жоц, Атыңды алып кетті ғой... Уағдадан тайып, ант
ұрып, Абиырын төкті ғой (Н. Б.). Ңоңкай
«денең толык, етіңе орап алған шарбы
бар, талай майды әкетіп барасың» деп,
Шәрипаның етегін ашпак, абиырын текпек (М. Ә.).
АБҮЙЫР [-ЫН] ЖАПТЫ [ҢЫМТАДЫ] Етегін жапты. (Бұл жерде үятты жерін (тәнін) бір лыпамен жасыру сөз болып
тұр). Абұйырын жабатын шүберегі де
жыртылып ңалған соң, Ғабдолла байдан
киім сүрап еді, байдың жауабы қысқа бол
ды (С. ИІәр.).

АБЫЗСЫНЬШ ОТЫР Сәуегейсіп, зулиесіп, білгіш, билік айтцыш кісі сияцтанып отыр. Абызсынып отырғанын көрдің
бе? /(AT).
АБЫЛАЙ АСПАС АСУ [БЕЛ] Тым
циын асу, өте ауыр жол. Темір жолдар
тартыла, Абылай аспас белдерден. Аса соға, шарң ұра, Сонау Сібір — Түркстан
(I. Ж.).
АБЫЛАЙДЫҢ АҢ ТУЫ Бұл сөз бұрын
күллі цазац атынан айтылар ұранның баламасы ретінде жұмсалатын болған. Олар
ана жаңта партия ңұрып, ... Абылайдыц
ак туының астына алаш азаматын топтап,
үш жүздің баласының басын біріктіріп
жатқан көрінеді (Ә. Н.).
АБЫЛХАЯТ [ӘБІЛХАЯТ] СУЫ Мифологиялъщ ұғым бойынша, бұл фраза
мұхиттың циыр шетінде терең, тұңғиыц
үйірім болады, мұның суын ішкен адам
өлмейді-міс, мәңгі өмір сүреді-міс деген
нанымнан туған. (Түрлі әдеби шығармаларда фразаның лексикальщ өңі өзгеріліп,
«асқан, асыл, мейлінше қымбат су» ұғымында да қолданыла береді. Араб-иран
тілдерінде аб деген «су» мағынасындағы,
ал һаят деген «өмір» мағынасындағы сөз).
Бәйшешек, балауса гүл, балдырғандай,
Ңаратып шырайына талдырғандай. Суындай әбілһаят шөлдеп ішкен, Лебізі сусыныңды ңандырғандай (I. Ж.). Айтқан сөздің шәрбаты — Абылхаят суындай. Әзілінің лэззаты — Аңңұйрық шай буындай
(I. Ж.).
АБЫРОЙ АЛДЫ [ТАПТЫ] Жацсы ат,
атац алды; беделге, күрметке ие болды,
Бұл істен абырой алсац, келер жолың даңғыл тартар, балам!— депті (AT).
АБЫРОЙ БОЛҒАНДА [БОЛЫП] Істің
сәті, реті түскенде; жұмыстың орай-сәті
келе цалғанда; күдай иіп (жар болып) сэті
оралғанда. Мұндайда не істеу лайың екенін өздігінен біле де коймас еді, абырой
болғанда, дәл осы сәтте Нағима жүгіріп
кеп, Сәрсеннің мойнынан құшақтай алды
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(Т. А.). Абырой болып, малды шырынсыз
қыстан шыгардық,— деді (AT).
АБЫРОЙЫ ЖОЙЫЛДЫ [KETTI, TYCTI] © АБЫРОЙЫН АЙРАНДАЙ ТӨКТІ ©
АБЫРОЙЫНАН АЙРЫЛДЫ Беделі, атагы, кадір-касиеті кетіп болды; цүрметсыйы түсті. Сәтбала ңазіргі ие болған абывойынан айрылмас... деген сенім Мұхитта
басым болатын (Ғ. С.). Көптің алдында біздің абыройымызды жойма (AT). Олар ел
алдында Алдар көсенің абыройын түсіру,
халыққа жек көрінішті адам етіп көрсету
жайын да қарастырған (М. Ғ.).
АБЫРОЙЫ КІРЛЕДІ Ңадірі кетті, беделі түсті, атына нүцсан келді. Кірлемей
абыройымды тілеймін көп, Дүниенің фитнәсіне шомылдырыл (Н. Н.).
АБЫРОЙЫН ЖЫҢТЫ Сүйенгенін, ар
ка сүйерін мүцатты. Өзін мұқатып не табады, одан да сүйенген абыройын жығу
керек (AT).
АҒАЙЫН АЛА БОЛДЫ Араздасты,
жауъщты, дұшпан болды. Жан түршігер
жаман іс, Ағайын ала болғаны (НІС).
АҒАЙЫНДЫ ҢОҢЫР КАЗ Цатар-күрбы, замандас адамдар туралы айтылады.— Билейікші, кыздар! Ңамаш екеуміз
билемегелі дашан. Келші, ағайынды ңоңыр каз боп, бір жортақтап көрейік,— деді
Бике (М. И.). О да палуан. Екеуміз де классикалың күреспен әуре болып жүргенбіз.
Екеуміздің де салмагымыз бірдей. Жарыс
бола калса, ағайынды коңыр цаз белдесіп
жатңанымыз (ЛЖ).
АРАМА ЖЕҢГЕМ САЙ, АПАМА ЖЕЗДЕМ САЙ 1. Мінез-цылығы үйлес. (Көбіне
кекесін мағынасында айтылады). Ағама
жеңгем, апама жездем сай демекші, өзіңе
балаң да сайма-оай екен ғой (ҢЕ). 2. Үцсас
іс-әрекет.
АҒА ӨЛСЕ, ІНІ М¥РА Ескі салт бойынша әмецгерлік жасау. Аға өлсе, іні му
ра дегендейін, Таз бастың тоғызын да таыамдарсың (Айтыс).
АҒАРЫП ТАҢ АТТЫ Бүл жерде бостандыц, теңдік деген мағынада. Ағарып
таң атканда, Ңызыл бізді қарсы алды; Аттанған цол аңтарға (I. Ж.).
АРАТ
[ЭБЕС]
КЕТТІ0АҒАТТЫҢ
[ӘБЕСТІК] ІСТЕДІ [ЖАСАДЫ] Кателесті,
жаңсак істеді; збес айтты, жаңылыті кетті.
Ағат кеткен сөзім жоң, отырған көп, Тең
тиер өлеңімнің төрт аяғы (Жамбыл). Егер
акиқатына жетпей, ізіне түсіп, ағаттыц
жасасац, бүл ңатені түзеуіміз қиын (К. Т.).
Ақыл болды ма, әлде ағаттыц істедім бе,
тап сол арада өлшеп-пішкен мен жок.
Мойныңның алысңа түсіп кеткенін білдім
де, балыкшы ңайныларымның қасына көшіп алдым (Ә. Н.).
АҒА [АҒАЙЫН, ЖАҢЫН] Т¥ТТЫ
Жакын санады, туыс тартты; сәзін тыңдар
үлкені деп есептеді. Рас болса, соның бәрін
үмытып, алтай-карпьің аға түщан Әубәкір-

ге неге тіл тигіздің (F. Мұс.). Енисейскі гүбірнеде бір халық бар. Ңазақты өздеріне
ағайын түтадьі дейді (Абай).
АҒАШ АТҢА [АҒАШ АТТЫҢ БАСЫНА] МІНГІЗДІӨАҒАШ АТТЫҢ БАСЫНА
ІЛІП ӘКЕТТІ Сөз цылды, өсек-аяцға іліктірді; келеке кылды, масцара етті. Осы
жерде ұры еместі ұры ғып, кұтыртып талай саңқа, ағаш аща мінгізіп жатңан
кез ғой,— деді Жарасбай (М. Ә.). Болған
соң ас беретін ыдыс кірлі, Әнуар өзі тұрып
жуып жүрді. Жиіркенсе, біз шақырып келдік пе?— деп, Мінгізді ағаш атца неше
түрлі (С. Т.). Елемес екеуміздің анадагы
бір түнде Жәмимен кездесіп, сөйлескенімізді біліп ңойған біреулер ағаш аттың басына мінгізіп, әр түрлі өсек таратып жүр
(С. О.). Бригадир мазаң кьга, ағаш аттың
басына іліп экетіп жүр (3. Ш.).
АҒАШ БЕЛСЕНДІ Дүмбілез, белгілі
әкімдік мансабы жоң, цолынан еш нэрсе
келмейтін, сырттай пысык кісі. Әшейін
ауылдың ағаш белсендісі гой (AT).
АҒАШ ҚАЗАН ҢАЙНАТТЫ Аз уакытца цүмар тарцату мағынасында айты
лады. «Ағаш цазан кайнатайыц» дегенім
насыбай атып алайық дегенім еді (ШС).
АҒАШҢА МӘУЕ БІТСЕ БӘСЕҢ-БӘСЕҢ
Бақ, дәреже аскан сайын жүмсак, ізгі,
жайлы мінез көрсету үғымында. «Ағашца
мэуе бітсе бәсең-бэсең» дегендей, ¥лпаным
да жібектей созымды болып барады
(Ғ. М.)
АҒАШТАН БАЛ, НІӨПТЕН СҮТ
АҒЫЛДЫ Көл-көсір молшылыц болды.
Партия мен Лениннің арңасында Ағылды
ағаштан бал, иіөбінен сүт. Бал күйылды
далада! (ХӘ).
АҒАШТАН ТҮЙІН [ТҮЙМЕ] ТҮЙЕДІ
Аса шебер, барынша өнерлі, он саусағынан өнер тамған. Он ңолдан өнер төгілді,
Балқытып соңты темірді. Түйін түйіп
ағаштан, Өрнектеді өрімді (С. М.). Лекерлер ағаштан түйме түйеді... (Қ. Қуан.).
АҒЫЗЫП [АҒЫЛЫП] СӨЙЛЕДІ Әңгімені майын тамыза, цүйцылжытып сөйлейтін кісі туралы айтылады. Ағып кетіп
сөйлейді, Тілі жүйрік болған соң (Д. Б.).
Шақырып ңарт алды да, сөз сөйлейді ағылып (Д. Б.).
АҒЫЛ-ТЕГІЛ ЕҢІРЕП [КӨЗ ЖАСЫН
КӨЛ ҢЫП] ЖЫЛАДЫ Егілді, көз жасын
көл цылды. Жылан екі көзінен ңанды жа
сын соргалатып, ағыл-тегіл жылайды
(ҢЕ).
АҒЫЛ-ТЕГІЛ ТӨКТІ Көл-кәсір етіп,
үсті-үстіне үйіп төкті. Оған шет елдер ңару-жарақты ағыл-тегіл тегіп жатыр екен
деген лаңапты осы ауылдың үстінен өткенкеткен ңайдағы біреулер айтатын (Ә. Н.).
АҒЫНАН [АҢ] ЖАРЫЛДЫ Еш нәрсені жасырмады, ішіне еш сыр бүкпей,
ашыц айтты, бар сырын актарды. Мен са
ган ағымнан жарылып, бар шынымды
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айтып отырсам, сынагың келді ме?— деп, Ңұтылмас біздің ханның ңысымынан
Молдағазы кейіп ңалды (С. М.). Саған да (Н. А.).
ак жарыл, адал бол, ашыла сөйле деп, тек
АДАЛДАН БЕР, АҢТАН БЕР! Ізгі,
адамдыққа рана шақыра ма? (Ә. Н.). Кеу- жаксы тілек, оц бата. Адалдан бер, ацтан
деме тыныстатам дала көркін, Дала боп бер! Бәлекетін жатка бер, Ер маңдайын
тынысымды алам еркін. Жарыл дағы баққа бер! (М. Ә.).
ағьіңнан батаңды бер, Шырағың дейтін
АДАЛДЫҢ ЖОЛЫНДА ӨЛДІ Әділдік
болсаң жана берсін (СҢ).
үшін күресте, үрыста басын күрбан етті.
АҒЫН СУДАН ЕКПІНДЕДІ Мейлінше Азаматтык тағында, адалдыц жолында
тегеурінді царцындылыц туралы айтыла өлді ғой сабаз (AT).
ды. Ағын судай екпіндеп, Лайы жоц суаАДАЛ ЕҢБЕК ЕТТІ Өз күшін өзгеге
тым. Ауру да емес, cay да емес, Құрыды
циянат, кесірі жоц іске, кэсіпке жүмсады.
әл-қуатым (Абай).
Сөйтіп ол бұрынғы пендешілігін ңояды,
АҒЫНЫ ТАС АҒЫЗДЫ Өткір де өжет, адал еңбек етеді (ҚЕ).
цаһарлы, кайсар кісі туралы айтылады.
АДАЛ ИТСІЗ Ешбір малы жоц, тацыр
(Бұл жерде ақыңдың шабыт айтылып
кедей.
Мен емес, жұрт мақтаған Исатайотыр). Дулатты Дулат демеңіз, Тас ағызып
ды. Бауындай тонның ішкі жақын едік.
ағыны Төре алдында ақпаса (Д. Б.).
Малданып Исатайдан маңғаз болдым, ӘйтАҒЫНЫ ТЕРІС Бағдары, беті, ниеті бе песе де адал итсіз пақыр едім (HI. Ж.).
лек. Тілдері бытпырақ, бытпырак болмаАДАЛ СҮТ ЕМГЕН Тәрбиелі, көргенді,
ғандарының ағыны теріс («Айқап»).
здепті адам. (Көбіне келін болар ңызға арАҒЫП ТҮРҒАН 1. Жырға жуйрік, сөз- налады). Келін алып, дызығыңды да көре
ге шебер. Өзің болсаң, Темеке, Орны бөлек алмадым, мен бұл дүниеден озғалы жажакынсың. Ңос өлкеге тел ерке, Ағып тур тырмын, анаңды сыйла... адал сүт емген
ран ақынсың (Ж. М.). 2. Жалаң (өтірік) әйел ал (ҢЕ).
сөзді кеп айтатын, сылдыр-суайт адам ту
АДАЛЫНАН АЙРЫЛДЫ Малдан жүрралы да айтылады.
дай болды. Бір жұртта жиған қорасын
АДА БОЛДЫ [ҚЫЛДЫ]
д и а л . Мыңғырған неше байларың Бір аң сираң
Бітті; түгесілді. ¥ратты ң наны ада бол жұтка кез болар, Адалынан айрылар
таны ма? (Ңост., Об.) Айта берсем табыс- (Б. Ө.).
ты, Ада болмас жөнім бар. Тау жарылып,
АДАЛЫНАН ЖОЛЫҢТЫР 1. Ац көтас ұшып, Жай жойылар шындасам. Сон- цілді,
ац бейілді, жацсы кісіге кездестір.
дай ңиын жұмыстар Мойынтының жолын(Ары таза, ұятты жар-дос туралы айты
да Ада болмас жырласам (Жам., Шу). Эр лады).
Дүние-мүлкі, мал туралы да ай
адамзат өзінің күнә-сұмдығын тәңрісінен тылады.2. («Кісініқ
жолы болсын, қалауын
қорңып ойласын. Сондықтан қайыр-сада- берсін»
деген мағынада колданылады). Бір
қасын, зекет, парыздарын ада кылсын — алла адалынан
жолыцтырған, Жан болса
деді хазірет (М. Ә.).
езу тартқан дос дей бердім. Дос та дос,
АДАЛ [ТАБАН] АКЫ, МАҢДАИ туған да дос, діндес те дос, Түбінде зарарТЕР0МАҢДАЙ ТЕР, ТАБАН АҢЫ сызды шын дос көрдім (С. Д.).
[МАҢДАЙ ТЕР, АДАЛ АҢЫ] Адал ецАДАМ АЙТҢЫСЫЗӨАДАМ АЙТЫП
бекпен тапцан табыс, бейнетпен келген то БОЛМАС
Ерекше, ерелем. Адал ацы, маңдай теріміз ғой, астына сен; тым, [БОЛМАЙТЫН]
мейлінше, сөзбен айтып жеткішашып тастасаң ұят емес пе?— деді Aff- зуге болмайтын
көп. Әрі сөйлесіп, бері сөйжаулың (Ң. Ңуан.). «Байтал түгіл, бас
лесіп,
ақырында
Көшектер адам айткысыз
дайгы» дегендей, терт жылда төрт ңара
да таппай, табан ацы, маңдай теріміз көп мал беріп, айып төледі (С. Шәр.). Одан
тамағымыз бен киімімізден артылмады кейін Мәсен итлен тағы да бір сұмдардьщ
адам айткысыз пәлесінен бір жұмадай ка(Ж. Ж.).
талашкеде отырып шыңты (С. С.).
АДАЛ БАҢАН Ңамиіы, ат әбзел, бас
АДАМ АТА0АДАМ АТА-ХАУА АНА
кнім, кейде түтцалы ыдыс-аяц іліп коятын
цүрал; көбіне ашалы, бүталы арша аға- 1. Діни үғым бойынша, Адам ата — дүшынан кесіп жасайды. Адал бакан аша- ниедегі бірінші ер, ал Хауа—бірінші әйел.
сыз болмайды (Макал)... Ңызыл, жасылды (Басқа сөздермен тіркесіп, баяғы, атам затерме баулар, түкті кілемдер, күміс жап- манғы деген мағынаны да береді). [Сара]
тырған адал бацандар бұл үйдің жасауы- Адамды топырактан жаратты хақ, Наданна бірталай-ақ ой кеткендігін айтып тұр дыгың білінсін бұ сөзге бак. Хауаға бұрын
барран Адам ата, Есіткенің жоқ па еді
(Ғ. М.).
мұны да акымақ (Айтыс). 2. Жарыц дүАДАЛҒА [АДАЛДАН] ТҮГІ ЖОҢ © ние, өмір, тұрмыс. Адам ата дүниесінен
АДАЛҒА [АДАЛДАН] ҢАРАСЫ ЖОҚ Алшаң, алыс қалдым неге? Жермен шөгіп
Адалға тігер царасы жок; малдан ештеңе- тар куыста, Ңалармысың қайран денә
сі, тігерге түяғы жоц, тацыр-таза кедей ту (А. Жұм.).
ралы айтылады. Төрттен бір тағы аламыз
АДАМ [АДАМЗАТ] АТАУЛЫ Пенде,
-ғұшырынан, Тазарсын тары, бидай үшығыиан, Адалға қарасы жоц қас кедей де адам баласы, жер бетіндегі күллі жұрт де-
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АДАМ [KICI] ЖЫЛҚЫ МІНЕЗДІ Осы
ген мағынада жүмсалады, Мен адаж атаулыны көрмегелі бірталай жылдар болды жерде цүбылмалы деген мағынада айты(ҚЕ). Қанша айтқанмен,— деді Аскар лып түр. Адам жылцы мінезді, аунаған
қиялдан арыла алмай,— табиғат шіркін соң, мінгенін ұмытады (AT).
шебер-аң. Ол шебер болмаса, дуниедегі
АДАМНАН [ЖАННАН, ЖҰРТТАН,
адамзат атаулыны алуан тілде сөйлетіп, ЕЛДЕН] АСҢАН Ерекше, ешкім тең келбір тілде күлдіріп, бір тілде жылатпас еді мейтін. Патшаның Шаһзат деген адамнан
ғой... (С. О.).
асцан, керемет сұлу қызы болыпты (ҢЕ).
АДАМ АУЛАДЫ Адамға циянат істеу,
АДАМНЫҢ АЛАСЫ ІШІНДЕ Кісінің
алдап-арбау, цулыцпен малын-жанын алу мінезі, цылығы, тшғылы сыртка көрініп
мағынасында айтылады. Дүниеде надан, тұрмайды, ішінде бүгулі жатады. (Көбіне
бір ессіз адам болып шығады да, харекет- сенбестік, күдікті жағдайда айтылады).
ке лайкаты жоң болған соң, адам аулау- Қайдан білейін, адам аласы ішінде ғой,
ға, адам алдауға салынады (Абай).
түріне ңарасам, иманмен каптап ңойганАДАМ БАЛАСЫ Адам үрпағы, адам дай,— деді (Ә. Н.).
зат, күллі жұрт. Адам баласына бакыт та, / АДАМНЫҢ БАСЫ АЛЛАНЫҢ ДОБЫ
байлық та еңбекпен табылады (С. Б.). Діни үғым бойынша адам тағдырдыц жеАдам баласын кор кылатын үш нәрсе бар. тегінде, айдауында, өзінде ырыц іжоқ.—
Сонан ңашпаі-; керек (Абай).
Е, е!—«Адамның басы алланың добы»—
АДАМ БОЛДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫ]© деген гой, не боларына кімнің көзі жетАДАМ ҢАТАРЫНА ҢОСТЫ Ер жетті, кен,— деді кемпір күрсініп (Ә. Н.).
жұрт цатарына цосылды, өз бетімен тіршіАДАМ ӨТПЕС, АҢ ЖҮРМЕС©АДАМ
лік етуге жарады. Бес нәрседен ңашық АЯҒЬІ БАСПАҒАН Кісі де, хайуанат та
бол, Вес нәрсеге асық бол, Адам болам де- аяц баспайтын, «күлан жортпас, цұс үшееңіз (Абай). Мектептен оку оңысаң, білім пас...» цүла түз, цу мекиен. Сонан соң ол
алсаң, адам болсац (С. С.). Шығамын тірі боз тайлаңтың үстіне мінеді де, адам өтболсам адам болып, Жүрмеймін бұл жи- пес, аң жүрмес қалың тоғайдың ар жағыһанда жаман болып (С. Т.).— Әкесі өзімді на өтіп кетеді, мұз дарияға жетеді (ҢЕ).
адам етті, өзі бүгін елімді ажалдан кұтАДАМ САУДЫ Біреуді олжалады, пайқарды (Ә. Ә.). Жаксы ңатын жігіттің Адам
цылар жаманын (М. Сұл.). Ңайратты тәр- даланды, алдап-арбады. Қулық саумак,.
биелеп, адам ңьілған да осы мектеп емес көз сүзіп тіленіп, адам саумац өнерсіз иттің ісі (Абай).
не (М. И.).
АДАМ СИРАҚ Аты адам, заты айуан,
АДАМ [Ж¥РТ, KICI] БОЛМАЙДЫ
1. Денсаулыктан айрылған ауру адамнан адам кейіпті, екі аяцты дүние цоңыз, хайкүдер үзгенде айтылады. Талдан ұстап, уан деген сыцылды балағаттау мағынақармалап, Судан шьщтым аллалап. [Суық сында айтылады. Көзіме көрінбе, дүниеөткен, шаршаған, Бола ма адам, болмай кор, адам сирац (М. Ә.).
ма? (С. Т.). 2. Адам катарына ене алмайАДАМШЫЛЬЩ АРЫН САТТЫ [ТӨКды, ел катарлы кісі бола алмайды. Мұның TI] Кісіге тэн ізгі цасиеттен жұрдай бол
бәрі масңаралық, акымақтық, мұны адам ды, ар-үятын төкті. Адамшылыц арыңды
бір ойламасын, егер бір ойласа, қайта адам сатпа, кісі төзбес ңылыққа батпа (AT).
болмағы киын іс (Абай).
АДАСҚАН АЙЫП ЕМЕС [АДАСҚАНАДАМ БҰЙРЫҚТАН ҢАЛМАЙДЫ НЫҢ АЙЫБЫ ЖОҢ], ҢАЙТЫП ҮЙІРІН
[КЕТПЕЙД1] ©АЖАЛДАН ЕШКІМ ҚАЛ- ТАПҢАН СОҢ Ңатесін түзеп, адал, тура
МАЙДЫ Діни сенім бойынша, адам бала- жүрген соң, өткенін міндеп, бетке салыц
сы тэңірдің жазған тағдырынан, ажалдан етпеу. Адасцан айып емес, кайтып үйірін
кұтыла алмайды деген мағынада айтыла
соң деуші еді. Таптым үйірімді
ды. Уйде-түзде болса да, бүйрыцтан адам тапцан
(Ғ.
Мұс.).
цала ма? (ҢЖ). Енді тірлік болмас-ты,
Ажалдан ешкім цалмас-ты (БЖ).
АДАСҢАН ҚУДАЙ ҢАЙРЫЛДЫ Жацалды, панасыз цалды. АнаАДАМҒА САНАМАДЫ [ЕСЕПТЕМЕ- падан-жалғьіз
сынан айрылып, Адасцан цудай кайрыД1] © АДАМ [KICI] Қ¥РЛЫ КӨРМЕДІ Кі- лып,
еңіреп, Ңайтып тірі жатты
сіге есептемеді, менсінбеді; місе түтпады. екен?Ботақаны
(ҢЕ).
Сұлтандар тұкымы іштей ызаланса, Кенесарының соңынан ерген қараша, төлеңАДАСҢАННЫҢ АЛДЫ ЖӨН, АРТЫ
гіт, малы мен мүлкін баққан ңұлдар СОҢІІАҢ Адасцан, жаңылысцан, бағыттан
«тек Кене хан бізді адамға санайды» деп, бұрыс кеткен кісінің артында, жүріп өткен
әлдеқандай болды (I. Е.). Кімдердің шы- жолында айцындыц, тура даңғыл жол
лауында кетіппін? Оны да айта алатын жоц, бүраңды, бүлтарысты із ғана болады,
шығарсың... Жоғ}, Ақан, жетті! Сен мені ал барар беті өзінше матүұл сиякты. (Бұл
адам цүрлы көрмейтініцді жасырмадың. жерде ақын «білместің білеміні көп, жөнОныңа да рақмет (М. И.). Барлык түстері- сіздің жөні көп» дегенге жақын жайды
не, жөніне қарағанда, бұл екі жігіт Бакты- айтып отыр). Адасцанның алды жөн, арты
ғұлдың кісі ғүрлы көрмейтін әлсіз, жөнді- соцпац, Оларға жөн арамның сөзін ұкпақ
леу кісілері еді (М. Ә.).
(Абай). «Адасцанның алды жөн, арты сок-
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пац» деген ңаэақтың мақалы бар. Мен басшыларымыздың бұл істерін жен, яки жен
емес деп айта алмаймын (С. С.).
АДЫРА [АДЫРАМ] ҚАЛОАДЫРА
ҢАЛҒЫР © ӘДІРЕ [ЭД1РЕМ] ҢАЛҒЫР
[ҢАЛ] қ а р г ы с . Сүйдірген сені маған
көкшіл тісің, *Адыра цалгыр, ойбайі»—
деп ңылған ісің. Салды балақ қарғадай
салпылдаған, Біткен жоқ бұл әлемге сендей пішін. Былжыраған жүрісің, Жоғал
арман құрысын (С. Т.). Адыра кал, өзіңмен құрттың ғой, қу Жарас, жоғал ары
көзімнен (М. Ә.).— Әдірам цалсын, ол Қозы Көрпеш болып, менің Баянымды іздеп
келгені ме?— деді шёшесі (А. Л.). Әдіра
цал, оңбаған күң, ұжмаққа бармақ шығар?... оған қайдағы ұжмақ!— деп, кекетеді (Б. М.).
АДЫРА [ҢАРАН] ҢАЛДЫ Келмеске
кетті, ңұрып кетті. Өзгесі адыра цалсын,
ең алдымен Игіліктің өз шаңырағын ортасына түсіріп, өзін бір сүйреп алдыма әкеп
бер (Ғ. М.). Бұрынғы қазақшыльщ, рушылдық қазір адыра щлды (С. М.).
А ДЫРА ТАЛҢАН ҢЫЛДЫ Бұзды,
быт-шыт цылды; бүлік салды, күл-талкан
етті. Біреудің ңуаныш тойы еді, Адыра
талкан цылады (ҚЖ).
АЖАЛ АЙДАДЫ Өлімге бастады,
«жазмыиі» үлкен хауіпке итермеледі.
Әкесі Ңозыкеге бата бермес, Ата тілін баласы жаңсы кермес. Ңозыке ажал айдап
бара жатыр, Алланың ңұдіретін адам білмес (ҢКБС). Келді-ау деп осы мені ажал
айдап, Бармағын баса тістеп тұрды шайнап. Уаңытсыз өкінгенмен, не пайда бар?
Сыр бермей тұрды ішінен соры кайнап
(РД).
АЖАЛ АРАНЫН АШТЫ Ажал алцьімға алды, жан алцымға алды. Ажал
ашты аранын, Жұтты жанды талғамай
(Ж. С.).
АЖАЛ АУЗЫНДА Өлім халінде, цатер үстінде. Жоң, ңария! Ажал аузында
тұрсам да, дәл қазір өшкенім жанып, өлгенім тірілгеңдей күйдемін (Ә. Ә.).
АЖАЛДЫ КИІК АДЫРҒА Вале түртіп, жаманшылыща бастау туралы айтылады. Ажалды киік адырға деп (елдің әбігерін бастаушыларды), қаза түртіп жүрген
де (М. Ә.).
АЖАЛДЫҢ АУЗЫНА ТҮСТІ Қиынға,
хауіп-цатерге, өлімге душар болды. Онан
да оны солдаттьщқа айдаған дұрыс.
Ажалдьің аузына түсіп көрсін, онан аман
кайтңанын көрейін (Ә. Н.).
АЖАЛДЫҢ ШЕБІ Өлімнің торы, түзағы. Екпіні желдей есілген, Терт аяғы көсілген, Ажалдың құрған шебінен, Аса алмайды шегінен Қыр тағысы құлан да
(Д. Б.).
АЖАЛ ОҚ Өлім экелген, ажалына тиген щ .

АЖ АР

АЖАЛДЫ ОҢТАН ҢҰТЫЛМАЙДЫ
Өлетін адам не жануар катерден (өлімнен) цашып кұтылмайды. Ңұзды мекен еткенмен, Өткелдектен өткенмен, Ңарауыл
салып өргенмен, Сактанса да мергеннен,
Ажалды октан цүтылмас, Саксынғанмен
бұлан да (Д. Б.).
АЖАЛ ЖЕТТІ [КЕЛД1] 0 АЖАЛ
ҢАРМАҒЫН САЛДЫ © АЖАЛ НӘУБЕТІ
ЖЕТТІ © ӨЛІМ КЕЛДІ © ҚАЗА КЕЗЕГІ
ЖЕТТІ © ӨЛІМ-ҢАЗА КЕЗЕГІ КЕЛДІ ©
АЖАЛ КҮНІ БОЛДЫ Дүние салу мезеті, өлім сағаты жетті, күні бітті, дэмі таусылды; мерт болды. Ажалы бүгін жетіпті,
Айтып-айтпай немене, Сол секілді асылдар, Кебіні жоқ, көрі жоц, Ит пен құсқа
жем болып, Мұратына жете алмай, Ар
манда болып кетіпті (ҢЖ). Ажал келіп
бас салса, жанды ұрласа, Өмір кайда, сец
ңайда, соны да ойлан (Абай). Көи ішінде
жалғызға Ажал күні болған-дыр (БЖ).
Бұлбұлдай бүйтіп сайрау жоң, Аңсызда
өстіп жүргенде, Ажал кеп салса кармағын (Б. Қож.).
АЖАЛ [-ДЫҢ] ИСІ ШЫҢТЫ © АЖАЛ
ЕСІНЕДІ [ТӨНДІ] Өлім хаупі орнады, өлетін мезгіл жетті. Солдырып жүйрік қиял,
жігер кеміп, Таусылып таудай талап, үміт
кеміп, Тарайып тыные, тамыр зорға соғып, Төбемде ңанат жайып ажал төніп
(А. А. Қ.).
АЖАЛ ОҒЫ АТЫЛДЫ Өлді, мерт бол
ды; өлім өкімі шъщты. Маған деген кұдайдың ажал оғы атылды (AT).
АЖАЛСЫЗ ЖАН ШЫҢПАЙДЫ Ескі
сенім бойынша өлім, цаза «тәңрінің» жіберген «бүйрығына» байланысты деген мағынада. Ер жігіт жалақтамас жоң болса
да, Сексен бес жанып тұрған шоқ болса
да, Ажалсыз жан шыкпас деп қарсы шабар (Н. Н.).
АЖАЛ ТҮРТТІ Өлімге бастады, қатерге беттеді. Ажал түртіп жүр ме, өзінің дені
сау адам емес, босатпаңдар деп, ұстап жібермей-ак койғаны (ҢЕ).
АЖАЛЫНА АСЫҢТЫ Өзін-өзі өлімее
итермеледі. Ажалына асыщан Обырларды жұтар жер (Жамбыл).
АЖАЛЫНАН ҮШ КҮН БҮРЫН ӨЛДІ
Мезгілсіз, ерте, қапыда өліп кетті.
АЖАР [ҢАБАҢ] БІЛДІРДІ Сыңай
білдірді (таньитты), бет цұбылысымен еездірді. Абай ңымыз ішіп болып, рахмет
айтып, енді жүргісі келгендей ажар білдірғенде ғана, Байдалы ырғала түсіп, сөйлей жөнелді (М. Ә.).
АЖАР [ЖҮЗ] САЛДЫ Тілек айтты,
базыналыц цылды. Нұркан [Маржанға].
Ажар салатын жеңешем, айткызатын мен.
Сенің әлде олқың бар ма, осы? (М. Ә.).
Мен үшін жұргңа жүз салып, өтініп отырған секілденді (AT).
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А ЖАР [ЖҮЗ, БЕТ] САТТЫ Телміріп,
үятын бүгіп, емізікті ез көңілділік көрсетті. Ажар сатып, айран ішкенде, ңарын
тойғанмен, көңілдің аш қалатыны болады
(AT).
АЖАРЫ КЕТТІ [ҚАЙТТЫ, ТАЙДЫ]
Жүзі солып, көркі кетті. Өткен соң базар,
Қайтцан соң ажар, Не болады құр кожаң? (Абай).
АЖАРЫ КІРДІ Көріктенді; бетіне цан
жүгірді, оңалып цалды. Аунап-қунап, дем
алған соң, сенің ажарыц кірейін деді (AT).
АЖАРЫ [КЕЙПІ, РЕҢІ, TYCI] ҢАШТЫ Адамныц бет әлпеті, түр-түсі бұзылды. Бірдеңеден үрейленіп тұрсың ба?
Ажарың цашып кетіпті ғой (АТ).
АЖАРЫ ӨТПЕДІ Сөзін сыйламады,
цадірлемеді; жүз жарастығы жүрмеді.
Бөжей: «Ажарым өтпейтін болса, шашбауыңды несіне көтерем?»— деп, өкпелеп
ңалды (М. Ә.).
АЖАРЫ СЫНДЫ Мүцайды, көңілі
жабырцады. Үзіп-үзіп айтылса да, үзақ
бір жыр естілгендей болып, өңдері бұзылып, ажары сына калган әйелдер бірінебірі і{арай алмай ңалысып еді (Ғ. М.).
АЖАРЫ ТОЗДЫ Акын бұл жерде жүдеп-жадау мағынасында цолданып отыр
(АС). Көңілге жұбаныш, Сен едің базарым.
Сенсіз жоқ қуаныш, Тозды енді ажарым
(Абай).
АЖУА БОЛДЫ [ЕТТІ, ҚЫЛДЫ] Мазак етті, келеке цылды. Кейін әлгі айтқанын жұрттың көзінше қырық саңңа жүгіртіп, өзіңді ажуа етіп бітеді (Н. Баян.).
Дәмеш анаеының абыройын төгіп, газетке
шығарды, оны азсынғандай, Ораз екеуі
ажуа кылды (3. Ш.).
АЗА БЕРДІ0АЗАҒА САЛДЫ Ескі
дәстүр бойынша өлген кісіге көціл айта
барып, арнайы аталатын, апаратын дүние.
(Көбіне мал туралы айтылады). Бастығы
Сүйіндік, Байсалдар болып: «Азаға салғаным, қосканым, аруағына атағаным»,—
деп, шеттерінен цос ат, інген, жамбы, тайтұяқ сияқты тұқымдар атасты (М. Ә.).
Ортак боп бұл қайғыға ел сандалды, Жиылып «жақсылары» ел-жүртының, Ac беріп, бата оқысып, аза салды (И. Б.). Жарым жолдан жаяулап, Жаңа жұрт көрдің
жылысып (I. Ж.).
АЗА БЕРМЕЙДІ Еиікімге жэбір-жапа
көрсетпеді, киянат етпеді; ығыр етпеді.
Шекесінде Ңамбардың Бар екен алтын
тұлымы, Сұрап, алган ңұдайдан Элімбай
ханның ңұлыны, Ешкімге аза бермеді,
Ңыздан да зият ңылыгы (ҢамБ).
АЗА БОЙЫ ҢАЗА БОЛДЫ [ТҮРДЫ]©
АЗА БОЙЫ ТІТІРЕДІ © АЗА БОЙЫ
ТІК ТҮРДЫ Азар да безер болды, жаны
түршікті. Көрсе цаза болады аза бойы,
Болмады бұған айла ойламасі{а (Абай).
Е, бәсе Мөржанды айтсаңшы! Мен десе аза

бойы ңаза түрады. Тәрізі, қорықса керек
менен. Не жазған кісі екем осы мен, білдің бе, жеңеше? (М. Ә.). Бұрын балаларымыз оқуға бар дегенде аза бойы тік түрып,
көзінен жасын төгіп, жаны шошушы еді
(С. Т.).
АЗ А [АЗАЛЫ] БОЛДЫ Қайғырды,
цасірет шекті, жапа шекті, өлімнің артын
күтіп, аза түтты. Көтеріп шала-жансар
патшалықты, Аза боп буржуазия жасын
сыкты. Ңұбылып екі жүзбен жұрт алдында, Арам ой жатты тоқып не еұмдыкты
(Қ. А.). Құлдария белбеу белімде, Азалы
болдым елімде (АӘ).
АЗАБЫН ТАРТТЫ Өзгенің цасіретін
шекті, ауыртпалығын көтерді, цайғысын
аркалады. Ел тамағын, жұрт азабын, Жеке тартцан кетті гүл. Сондай ерді, «Ала
берді», Табар енді біздің ел! (Абай). Сәкен
Совет өкіметін корғау жолында бірнеше
рет жаумен майдандасты, бірнеше рет
алашорда мен Колчак бандаларының айуандың азабын тартты (С. М.).
АЗА [АЗАСЫН] KYTTIQA3A ДЫЛ
ДЫ Өлген кісіні жоцтады; цаза тапцан
кісінің басы-цасында болды. Жетім-жесір,
аш-арық, молда-қожа, Бәрінің бір аллаға
діні таза. Ңұдая ер Ңозының жолын кыл
деп, Баршасы көп зарланып кылған аза
(ҚКБС). Ңырық күн азасын күткен қыршын жас ел қабырғасын кайыстырып кетті (AT).
АЗАЛАП БАРДЫ Өлген кісіге көңіл
айта барды, казалы кісіні царалады. (Жолжорамен ңазалы кісіге бару мағынасында
айтылады).
АЗАЛЫ АҢ КӨРПЕ Қыс бойы жатцан
кар туралы айтылып түр. (Бұл жерде халық ұғымында «ңара жердің өлгені — қар
астында қалғаны» деген ескеріліп, қар
астындағы жерді өлдіге санап, ақ қар
оның азалы киімі есептеліп отыр). Ай,
жұлдызға жылы жел хабар беріп, Жанжануар ңуанар тойга еліріп. Азалы ак
көрпесін сілке тастап, Жер күлімдер өзіне шырай беріп (Абай).
АЗ АН АЙТТЫ [САЛДЫ, ШАҢЫРДЫ]
1. к ө н е. Діни адамдардың намаз алдында дауыстап, жар салып окитып дұғасы
туралы айтылады. Таңертеңгі уақыт болса
керек, имам мешіттің төбесіне шыгып
алып, азан шацырып тұр екен (ЛЖ).
2. У-шу болды. Дәркембайға да қамшы
жауып кетті. Әр үйдің есігінен ңарап тұрған қатын-бала азан салды (М. Ә.).
АЗАН АЙТЫП [ШАҢЫРЫП] ҢОЙҒАН АТЫ0АЗАН ШАҢЫРЫП, КАЗАННЫҢ ҢҮЛАҒЫН ҢАҒЫП ҢОЙҒАН АТЫ
Шын ныспы, ең алғаш цойылған аты, есімі. (Бұл фраза балаға ат ңоюда діни дәстүр бойынша азан шакырудан келіп шыңқан). Жетінші кенже баласына барлың
ұлым бай болып өтсін деген үмітпен молдаға азан шацыртып, ат цоярда ңұлагына
«Жетібайлап» айңайлаған (Д. Е.). Азан
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шацырып, казанның кұлағын кағьт цойған атым аталмай, қара бала атанушы
едім (Ң. Жұм.). Ханның көз нұры суалған
шакта, күндердің бір күнінде ханша құрсақты болып... бір цыз тауыпты. Ай тұякты боз ңасңа шалып, азан шацырып, Айбарша деп ат цойыпты (Т. А.).
АЗАН-ҚАЗАН БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] ©
АЗАН-ҢАЗАНЫ ШЫҚТЫ У-шу боп шулады, у-шуын шығарып шулатты; даңғаза боп кетті.— Ақсақал, осы аулыңа бөрі
шапты ма двп отырмын. Йемене, ана жағың азан-цазан боп кетті? Тағы ұлык пен
болыс әлегі ме?— деп сұрапты Базаралы
Дәркембайдан (М. Ә.). Таңертең ит үріп,
көрші ауылдың адамдары ^аптап келіп,
ауылды азан-цазан цы лы п жатңанда ояндым (I. Ж.).
АЗАП КӨРДІ [ТАРТТЫ, ШЕКТІ]©
АЗАПҢА САЛДЫ [TYCTI] Жаны цаналды, бейнет көрді; эуре етті. Тартқылап
түктерімді көрдім азап, Бірігіп тартңылады, тістеп, кашап (РД). Бір үһлеп, бір өксіп, Жатты дүние дөңбекшіп, Азап шеккен
арудай (К. А.). Бар ойым бастан кешті,
көзім көріп, Көп қиял солғындады сэуле
сөніп, Жалғыз-ак, қалған нәрсе азап Тар
ту, Жемісі жалған ойдың жүрген көніп
(Б. К.). Абайға өтініш айтушы көп адамдар көктемдегі жанжалда қаза көрген,
азап тарткан, тіпті содан кейін copra қамалған жандар екен (М. Ә.). Балгердің не
үшін мұнша азаща салғанына да Еңлік
түсінген жоқ (К. О.). Мен үшін азатща түсіп жүрген жолдастарьтмның халдері де
менің жаныма батайын деді (Ж. С.).
АЗА [-FA] САЛДЫ Қаралы үйге жиын
асына, асца деп, үлес-сыбаға беру. Ңұнанбайдың үлкен үйі үш саба, бір ту бие, бір
тай сойыс апарады. Және азаға салғаньім
деп, Зере мен ¥лжан түйе апаратын болДы (М. Ә.).
АЗАСЫН ӨТКЕРДІ Ңайтыс болған кісіні арулап жөнелтті. Әбіш сол (1919)
жылғы көктемге қарап кайтыс болды. Ғабит екеуміз оның азасын қолдан өткердік
(С. М.).
АЗ А ТАРТТЫ [ШЕКТ1] Өлімге цатты
уайым жеді, күйіне цайғырды. Сәби жасын моншаңтатты, Әжесімен тартып аза
(Ғ. О.). Болғанын есіткендө Ленин каза,
Әлгі шал соншама ауыр тартты аза. Ңара
жер кақ айрылған сияқтанды, Алғандай
болды өмірден ауыр жаза (Ә. О.).
АЗАТ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ, ETTI] Қүтылды, босанды; теңдік, еркіндік, бостандьщ зперді. Жазу жаздық, Хат таныдың,
Болдыц азат молдадан, Шала окудан не
жарыдың, Ңалғаннан соң ңұр надан?
(Абай). Біз осы уаңытңа дейін отаршылдардың тепкісінде болып отырған Африка
халқын азат етуге тиіспіз. Африканың бірлігі жолында күрес жүргізуге тиіспіз,—
деді (ЛЖ).

АЗЫҢ

АЗҒЫРУҒА ЕРДІ Өсек-аяцға күлац
аеты, сөзге елікті. Әз Жәнібектің есі
ауып, ойы бөлінді, уәзірлерінің азғыруыг
на ерді (ШС).
АЗ ДА БОЛСА, КӨПТЕЙ КӨРДІ Бари
на цанағат етті. Тақсыр хан, мынау сізге
әкелген сыйлығым еді, аз да болса, кәптей көріп алыңыз, барымыз әзір, жоғымыз
жай,— дейді жарлы (ҚЕ).
АЗУ ТІСІ БАЛҒАДАЙ [ПЫШАҢТАЙ]
Жарамды, цажырлы, күшті. Тоғай толған
жылңымды Жасанған жауға тапсырдым.
Ңора толған койымды Аш бөріге тапсыр
дым, Азу тісі балғадай Жас бөріге тап
сырдым (ҢБ). Азу тісі пышацтай, арқасы
ошаңтай ағаларың, әне, анау үйірге түскісі кеп тұр (Ә. Н.).
А ЗУ ТІСІН [АЗУЫН] БАСТЫ 1. Қатты
цысьімға алды, азаптады; тіе батырды,
күш көрсетті, өктемдік жасады; өш болды.
Эр жерде әр «мырзамен» тамырласат, Әр
жерде әр «сұлуға» бауыр басат. Дегенге,
мұның ңалай?— азу басат, Тістесет, ңағаздасат, сауырласат (I. Ж.). Азуыңды бас,
аяма деп, Ңұнанбайға да салмақ салды
(М. Ә.). Өздеріне анық өш, ңас жау етіп,
жалғыз Сармолланы атап алған. Тістерін
соған барынша басулы (М. Ә.). 2. Тісін
қайрап, іштен тынды. Тоқайдың осы цылығына жұмыскердің көбі-ақ азуын басады. Тек азу ғана басады. Әйтпесе одан
асырып Тоқайға қылар қайрат жоқ (I. Ж.).
АЗУ ШАЛДЫ ¥лғайды, егде тартты,
цартайды. Алғыр жас буындар түгілі,
азуын шалдырған менің көңліме де мынау
оңуың қонып жатыр (М. А.).
АЗУЫ АЛТЫ [КЕРЕ] ҢАРЫС Қаһарлы, өте ызғарлы өр адам туралы айтылады; ертеде алпауыттар мен жебір бай,
үстем түкым өкілдері жөнінде айтылған.
Кеше азуы алты царыс болыс Сауытбайды
бұл алқаптағы жалғыз үйлі Федор айдатып жіберген жоқ па? (С. К.). Жасым бар
жетпіс бесте, жылым барыс. Азуым бай
дегенде алты царыс. Жасымнан ңас қылғанға қас болдым да, Бермедім адамшылың ңолдан намыс (Ш. Қош.). Мен арғын
деген арыспын, Азуы кере қарыспын
(Б. Ң.).
АЗУЫН АЙҒА [ТАСҚА] БІЛЕДІ
1. Мейлінше цаһар, айбар, батыл цайрат
көрсетті. 2. Тісін цайрап, ешікті. Азуын
айға білеген, Айбаттана үндеген, Елде айбарлы ер болды (Жамбыл). Садактың оғы
сан іреп, Жүрегін жырткан коңыр жел.
Азуын айға сан білеп, Ерлер жортқан сары бел (С. Б.).
АЗЫҒЫҢДЫ САЙЛАП, ШОҢПАРЫҢДЫ БАЙЛАН Қамданып, сайланып, жауға аттан, шабуылға шыц.
АЗЫҢ ҢЫЛДЫ [ETTI] Олжалады,
пайдаланды (АС). Кім алса, мен соған керек боламын деп, к... ңыздырып алып, өзін
бір аз ғана азыц цылайын деп жүр (Абай).
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АЗЫ МЕН ТОЗЫ Қатарының кемі, ең
нашары, жоқ-жітігі. Ал ұтылсаң, ішер ас,
киер киімге жарымайсың. Өз қатарыңның
азы імен тозы боласың (Ә. Н.).
АЗЫП-ТОЗЫП КЕТТІ 1. Ішер ас, киер
киімге жарымады. 2. Жокшылыцпен бытырап кетті. Әкесі өлгесін, жетім қалған
балалары азып-тозып кетеді (ҚЕ).
АИ-АЙДЫҢ ОТЫ БАСҚА Әр кезеңнің
өзіне тэн сипаты болады. (Белгілі бір кезеңнің шөбі басқаша деген хальщтық
астрономиялың ұғымнан шыккан). Ай-айдың оты басца, ңара сиырдың сүті баска
(AT).
АЙ АРАСЫ ТОЛАС БОЛАДЫ Екі ай
аралығындағы жауын-шашынсыз, саябыр
кезең туралы айтылады. (Халықтың астровомияда «ескі ай мен жаңа ай» аралығын
«өлара» дейді). Ңазаң ай арасы толас бал
ды деп жатады. Бұл өлара (өлі ара) деп
аталатын мезгілмен бір (AT).
АЙ АРТЫНАН АЙ ӨТТІ Уацыт озды.
Күн артынан күн, ай артынан ай, жыл,
артынан жыл өтеді. Екі ңыз өсіп, бой жетеді (ҚЕ).
АЙ, ӘЛЕУМЕТ ЖАРАНДАР! Көп цауымға, халайыща царап айтылған қаратпа
сөз. Ай, элеумет, жарандар, Асқа жиын
адамдар! Жарға қүлаң салыңыз. Бірің
ңалмай, бәріңіз, Айтңанымды біліңіз, Атка тегіс мініңіз (I. Ж.).
АЙ БАЛТАНЫҢ САБЫНДАЙ Жұпжұмыр, үзілмелі білекті. Білегінің шырайы Ай балтаның сабындай (ҚЖ).
АЙБАР [АЙБАТ] КӨРСЕТТІ [ДЫЛ
ДЫ, ШАІНТЬІ, ШЕКТ1] Қорцытты; кыр
көрсетті; каһар төге, ашу шацырды. Йгіліктің үлкен щ үй көтеріп, жаңа бір айбар
көрсеткеніне күйініп кетті ме, әлде ол ақ
үйің менің мына самауырыма түрмайды
дегісі келді ме, әйтеуір Жұмекең әйеліне
ақырып ңалды (Ғ. М.). Ол (Алтыбай) қалың киіммен терең қарды ауырлай басып,
дәл кастарына зорға дегенде тақап келіп,
айбар шегіп, сойылын көтеріп алғанда ра
на төрт қасңыр саспастан, сытыльш, тайки
берді (М. Ә.). Үмтылған еркіндікке ер
үландар. Жауына жай түсіре айбат шеккен (С. Мәу.). Жарамайды!— Жалтарып,
ңұшағынан шығып кеткен Раушан бұртия
ңарап, саусағын шошайтып, айбат шекті
(Т. Н.).
АЙБАР МҮЙІЗДІ Құдіретті, сұсты;
цорғаныш болар, сүйеу болар деген мағынада айтылады. Ңұландай ащы дауыстым,
Ңұлжвдай айбар мүйіздим! Кырмызыдай
ажарлым! Хиуадай базарлым! Теңіздей
терең ақылдым (М. Ө.).
АЙҒАҢ БОЛДЫ Куә болар белгі болды. Садаңтан суылдатып ок, жаудырдым.
Ажалдың айғағы боп ңандар ақты. Жанымның жаралары жіазылғандай, Аз да
болоа айызым тыныс тапты (И. Б.).

АЙҒА ТАЛПЫНДЫ [ҰМТЫЛДЫ] Қол
жетпестен үміт цылды, цол жетпеске цол
созды. Шеш көңлімнің жүмбағын, Әлде
бэрі алданыс. Жас жүрек жайып саусағын, Талпынған шығар айға алыс (Абай).
АЙҒА ШАПТЫ Жай далбаса болды,
цол жетпеске ұмтылып, босца далацтады.
Айласыздың батыры айға шабады (Маңал).
АЙҒЫРДАН ШЫҚҢАН БИЕ Қүрсағына жаңа ғана цүлын біткен, тоцтаған. бие.
Айғырдан шыццан биені ауыр жұмыска
салып, қинауға болмайды (С. Керім.).
АЙҒЫР Ң¥ЛАҢ СУ д и а л. Мол су.
Айғыр цұлак сумен егінді тез суардың
(Шығ. Ңаз., Тарб.).
АЙҒЫР ҮЙІРГЕ ТҮСТІ0АЙРЫРДЫ
ҮЙІРГЕ САЛДЫ Үйірлі биеге айғыр салды (жіберді). НІаруа үйірге айғырды белгілі мерзімде салады (AT).
АЙҒЫР ҮЙІР ШОЛАҢ ЖЫЛҢЫ Аз
ғана, бір топ. Сол жобамен маңайдағы
жерлерден, сай-саладан іздеп жүріп, айғыр
үйір шолақ жылкыға кездеседі (ҚЕ).
АЙҒЫР ҮЙІРДЕН ШЫҢТЫ 1. ҮйірӨегі биелер юцтап болды; 2. Айғыр үйірге
жарамай цтлды деген мағынада да жүмсалынады.
АЙҒЫР ШАПТЫ Биеге айғыр жанасты. (Сол сияқты бура, лөк ше :ті; бұца,
кошщр, теке цашырды делінеді>.
АЙДАЙ ӘЛЕМ Көп жер, бүкіл ел. Қорлықты. зорлыкпенен көрген Қамар, Амалсыз бәріне де көнген Ңамар, Айдай әлем
аузының суын ңұртып, Арманда арсыздардан өлген Дамар (С. Т.).
АЙДАЙ СҮЛУ Өте көркем. Оның басын жэне қағып, екі інісінің үстіне қалап,
үйге кіріп келсе, бір айдай сұлу қыз
отыр; көре салып, Жұмакелді шалңасынан түсіп, талыі ^алады (ҢЕ).
АЙДАЙ ТАЗА, КҮНДЕЙ НҮРЛЫ Өге
көрікті, асцан сұлу. Сен ңандай жақсы,
қандай ғазиз, каі'Ніалық айдай таза, күндей нүрльісың...— дейді Әсия Айсұлуға
жазған хатында (М. Ә.).
АЙ [ЖАПАН] ДАЛА 0 ЖАПАЛАҢ
ҮНІПАС ЖАПАН [ЖАПАН ДАЛА]0
ЖАПАН ДАЛА [TY3] 0 ЕССІЗ ДАЛА
[ЖАПАН] Елсіз, тіршіліксіз кұлазып жатгсан бейбіт, меңіреу түз. Менің балама әлің
жеткенше, ай далада тентіреп өлген сегіз
ағаңның ңураған сүйегін тауып алсаң болмай ма?— деді кемпір (ҢЕ). Өзен жағасыңца жапан далада ісиңулаған неше алуан құстардың үні де маған зар еңірегендей
естіледі (С. О.).
АЙДАН-АЙЛАР ЙІҮРДІ Үзац сапар
шекті. Айдан-айлар жүрдім, астымдағы
атым зорығып өлді (ҚЕ).
АЙДАН [АЙДАЙ] АНЫҚ [АНІЫҚ,
АЙКЫН1 Бешен еден белгілі, ап-айцын.
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Өзіме айдан аныц қылмыс соңына түсіп,
зерттей бастадым. Түу, тіпті сіздердің жазыксыз ңамалғаныңыз, әйеліңіз туралы
тергеу ісі бар емес пе еді (Р. Р.). Ойы да
Әжібайдың айдан ашъщ. Алмақшы төңірегін басын-жаншып (С. Т.). Атылғанда мылтықтың аузы Хамитке тура келіп ңалса, Хамит табанда кұлайды. Осының бәрі
Хамитке айдан айңын (С. С.).
АЙДАН ¥Л ТУДЫРЫП, КҮННЕН
ҢЫЗ ТУДЫРЫП Қолдан келгеннің бэрін
істеді, болдырмасты болдырды. Айдан ұлды тудырып, Күннен цызды тудырып, Хан
Зайтунға берсін ол (БЖ).
АЙДАП САЛДЫ0АЙДАҢТАП ҢОСТЫ Біреуге өшіктіре итермеледі (жұмсады).— Мына кісіден сұра, оеы кісі жаңсы
біледі,— деп Ушаков Байжанды Рязановңа қарай айдап салып жатыр (Ғ. М.).
АЙДАП САУДЫ д и а л. Қойдьі өрісте
сауды. Біз қойды айдап сауамыз (Сем.,
Маң.).
АЙДАР КӨБЕЙСІН! т і л е к. Мал басы
мол болсын! (Мал айдап келе жатқан кісіге айтылады). Айдар көбейсін, ңайда кетіп
барасыз?— деді жолаушы (ҢЕ).
АЙДАРЛЫСЫН К¥Л, ТҰЛЫМДЫСЫН
Т¥Л ЕТТІ[ҚЫЛДЫ] Қанады, езді, тепкіге
алды, цор етті, цұлдыцца, күңдікке түсірді. («Айдарлы» деген ер кісі, «тұлымды»
деген әйел кісі мағынасында айтылып
тұр). Айдарлысын цұл, тұлымдысын тұл
еіуді арман етті (Ң. Жұм.).
АЙДАР ТАҢТЫ 1. Әйгілі цылды, белгілі етті. 2. Атац тағылды. Көпшілік Жібекке тағы да бір-екі ән айтқызды. Әнші
кыз деген атақ Жібекке осы арада айдар
болып тағьілды (Ғ. Мұс.).
АЙДАРЫМЕН [АЙДАРЫНАН] ЖЕЛ
ЕСЕДІ Асцацтап дэурен сүру мағынасында айтылады; «терт жағы цүбыла болу»
мағынасын да береді. Сол бәйгем алтын
піокты айдарындай, Заманда адамдьщтың
майданындай, Желпілдеп жел естіріп айдарымнан, Міне, мен жеттім, замаң айғағындай (С. Б.). Ерлігің болса мактанған,
Жауын ңуып қашырған, Айдарымен жел
есіп, Алатаудан асырған (Жамбыл). Көзден гаса кей-кейде шығады есген, Ңалпында қалмас адам өзгерместен, Туған елің
миятың айбарлы ол, Болсаң да айдарыңнан желің ескен (О. М.).
АЙДАРЫНА БЕЛГІ ТАҚТЫ Иемденді,
еншіленді; атастырды. ...Бір аңылды ңыздың айдарына белгі тағып қойыңдар деймін,— деді ол күлімсіреп (Ә. Ә.).
АЙДАУҒА [АЙДАУЫНА] ЖҮРДІ Ырқына, дегеніне көнді. Айтқаныңа көнбесе,
Айдауыңа жүрмесе, Көңлінде бар оның
аласы (Б. Ң.).
АЙДАУҒА КЕТТІ д и а л. Жер ауып
кетті. Есімбектің баласы айдауға кетті
(Көкш., Ң. ту).
2-160
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АЙДАЬАРДАЙ ЫСҢЫРДЫ Қаһарланды, кэрін төкті. Орныңнан тұра шабасың,
Атшабар келсе қышқырып. Ояз келсе, кай
тер ең, Айдаһардай ыскырып (Абай).
АЙ [ЭЙ] ДЕЙТІН АЖА [ЭЖЕ] ЖОҚ,
ҢОЙ ДЕЙТІН ҢОЖА ЖОҚ Бассыздыц,
тәртіпсіздік туралы айтылады, ешцандай
үйымшылдъщ жоц, басалцы айтар кісісіз
ескен деген мағынада цолданылады.— Әй
дейтін эже, цой дейтін қожа жоц болған
соң, сүйтеді де, оның әкесін сен жақсы білмейсің ғой, көңілшек, елпілдеген бір бейшара (М. И.). Тобыкты шаялығыңды ңылдың ба? Білегі жуандығыңды қылдың ба?
Айрандай аптап, күбідей пісіп жүргеніңде
ай дер ажа, цой дер цожа болған жок.
Найманда алынбай жүрген кегің, тимей
жүрген есең болоа, оныңды айт (М. Ә-).
Осындай аумалы сағаттарда ңаланың халі
ңыл үстінде тұрғандай еді. Жаман ойлы,
бұзық адамдар иесіз ңалага тиіп, неше
түрлі талан-тараждар істесе, эй дейтін
аже, кой дейтін қожа жоц еді (С. С.).
АЙ ДЕСЕ АУЗЫ БАР [ЖОҢ], КҮН
ДЕСЕ КӨЗІ БАР [ЖОҢ] ©АИДАЙ АУЗЫ,
КҮНДЕЙ КӨЗІ БАР Аса сұлу, өте көрікті.
Багдад, Мысыр шәһәрінің бірінде бір ер
жігіт, Хасен деген, бір ай десе аузы бар,
күн десе көзі бар, ай маңдайлы, жұлдыз
көзді сұлуга ғашық болған (С. С.). Баласы
сұлу, ай десе аузы, күн десе көзі бар
(С. К.). Алтын Бел деген хан болған. Ханның жалгыз ұлы бар еді, аты Ңайшылы
хан, сонан баоңа баласы жоқ еді. Бір күндерде ханның і{атыны құрсақты болды.
Бір уакытта бір і{ыз бала келтірді, ай десе
аузы жоц, күн десе көзі жоц. Ол гаш^ан
шешесі ол ңызын көріп, көркіне талып
калды. Сонда бір кыз келтірді деп, ханға
айтты. Хан айтты: «Адамға көрсетпе! Кісі көрмесін!»— деп. «Бір жерге жасырып
асырат!»— деді... Алланың әмірімен со
кыз ңұрсаңты болды... Ханға келіп айтты:
«Ңызыңыз ңұрсақты болды алланың әмірімен. Оны еш адам көрген жоц еді». Хан
айтты: «Олай болса, өлтір оныі»— деді...
Ңатын өлтіруге кызын қимайды, бір
алтынды абдыраға салып, ішіне азық са
лып, аузын жауып, ағып жатқан дарияга
салып коя берді... Тоқтагұл мерген абдыраны тартып, судан шығарып алды. Абдыраның аузын ашады, ашса, ішінде он төртінен туган айдай боп бір қыз жатады.
Екісі көрген соң, көркінен есі ауып қалады (В. В. Р.). Оның ай десе аузы, күн десе
көзі жоц бой жеткен қарындасы бар екен
дейді (С. М.).
АЙДЫ АСПАНҒА БІР ШЫҒАРДЫ
Даңцы жер жарды, аты шыцты; даңғазалай жария етіп, таң цалдырды. (¥намсыз
мағынада орынсыз әрекет еткен кісілерге
де айтылады). Мұндағысы оның атадты
саудагер Көк Орда ишік-атасы Мұхаммед
әкім әл Таразидың мұрагері бар екен деп,
жер-жиһанға дәріптеумен қатар, айды аспанға шығарған той жасап, атақ ңұмар
саудагер, өзінің атын да өзгеге таныту еді
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(I. Е.). Бүгін... бүгін көрсетуіміз керек. Айды аспанға бір шығармасак па?І (Т. А.).
АЙДЫНДЫ ТУҒАН Ерекше, бөлекше
туған. Талма түстің шағында, Айдынды
туған Қыз Жібек, Төлегенге жолыңты
(Ң Ж ).

АЙДЫН КӨЛ©АЙДЫНДЫ ШАЛҢАР
КӨЛ Вайтац көл; кең, тұньіц, үлкен, жалтыр көл; мөлдір, жалпац көл. Қазаңстанның балың байлығы да мол, өйткені, мұнда айдын көлдер мен мөлдір бұлаңтар,
саркырап аккан өзендер, жасанды су ңоймалары көп-ақ (К. К.). Сонда Естеміс, сөйлейді, Сөйлегенде бүй дейді: «Арғы астында бұл таудын, Қызыл бастың елі бар,
Жасыл байтақ жері бар, Айдынды шалцар көлі бар. Көктім аймақ ханы бар...»
(ҚБ).
АЙДЫНЫ ШЫҢТЫ Даццы, айбарлы аты көпке белгілі болды. Ңанша кісі
жабылса да, бір орнынан қозғалмай, қайта
жиын арасына түскенде, батыр тұлғасы
бір түрлі іріленіп, аіідыны шығып кетті
(Ә. Н.).
АЙДЫҢ БІР ЖАҢАСЫ Жүлдыздың,
айдың алғашцы күні.
АЙДЫҢ КҮНІ АМАНДАОАЙДЫҢ
АМАНЬІНДА Аман-есенде, басымыз түгел
тыныштыцта. Әр жерде әйел бостандығы
деп, ңыздар кетіп жатыр, балам ер жетті,
айдың күні аманда баламды ағаңа әпере
ғой,— дедім (Ң. Әб.).
АЙДЫҢ ҢАРАҢҒЫСЫ Айдыц отырып
туатын кезеңі. Бүгін айдың нешесі, Ай цараңғы кешесі. Жазығы катык демесең,
Қартайса да ілгері, Әлгі қыздан мүшесі
(ҢЖ).
АЙ-КҮНІ БОЛДЫ [ЖАҢЫНДАДЫ,
ЖЕТТ1] ©АЙ-КҮНІ ЖЕТНІ ОТЫР Восанар
мезгілі таянды. Ай-күні жацындап, күн
өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті (ҢЕ).
АЙ ҢАБАҢ, АЛТЫН КІРПІК Асцан
сұлу, өте көркем цыз; ару эйел. Ай цабац,
алтын кірпік, қызыл ерін, Кел десең, неге
аяйын аттың терін. Сары ағаш сазға біткен секілденіп, Қай жерде отыр екен бұраң белім (ХӨ).
АЙҢАЙҒА AT [ATTАН] ҚОСТЫ Жанжал, үрысты өршелендіру мағынасында
айтылады. Бұл, айғайға аттан цосып,
ұрандасатын іс емес, арандатпаңыз
(Ш. X.).
АЙҚАЙҒА САЛДЫ [БАСТЫ] Дау-дамайлы дацпыртпа, даурыцпа зорлыща,
күшке басты. Айцайға салып, Ай үркіткен
ешкім жоң. Әкірең әрекетте берекет жоң.
Бай болған баңырып бон па деп, Батыр
болған ақырып боп па?— деп, шал ауыл
белсендісін бір басып тастады (AT).
АЙҢАЙ ДҮНИЕ, АЙ ДҮНИЕ Өкінішпен өткен күн деген мағынада. Айцай ду
ш е, ай дүние, Кімге опа кылдың сен (БЖ).

АЙҚАЙ КӨТЕРДІ [ШЫҒАРДЫ, САЛ
ДЫ] Шу шығарды; үрыс-керіс, day шығарды; айцайлады. Соның хабарын ала са
лып, біздің әріптес ғалым досымыз Рыж
ков жолдас үлкен айцай көтеріп отыр
(С. Б.). Келді ойбай, Салды айғай, Түк
қоймай боңтады (Абай).
АЙҚАЙ-СҮРЕН САЛДЫ Қым-Цуыт шабуылдады. Аял болмас айцай-сүрен салыспай, Қашңан жауды ат бауырына алыспай, Ңан сусаған болат сүңгім ашылмас,
Шұрңылтайдан шұрылдата шанышпай
(I. Ж.).
АЙҢАРА АСТЫ [АШТЫ, ЖАМЫЛДЫ, ҢҮШАҢТАДЫ] Үзыннан іліп цойды; шалцасынан ашты; киімнің, не көрпеніц бір ұшын басца, бір ұшьін аяцца жіберіп, тұмшалана жамылды; цос цолдап
капсыра цүшацтады. Машинаны көре салысымен, саңшы қораны айцара ашты.
Машина үйдің алдына келіп тоқтады.
(Ң. Қай.). Соны керіл, шолаң қылышты
адам есікті айцара ашып ңайта шығып, ең
аңырғы тар есіктің босағасында жасырынып тұрыпты (ҢЕ). Мен үлкен тонды айца
ра жамылдым да, асты жеуге кірістім
(Ә. С.). Сағынған екі батыр айцара цүшацтасып көрісіпті (ҢЕ).
АЙ ҢАРАДЫ Құр бекерге, тектен-тек
царап отырды; ештеңе бітірмей, күні босца өтті.— Оһо, осы да сөз болған екен...
немене мен осында ай царауға келдім бе?
(С. О.).
АЙЛА ЖАСАДЫ © АЙЛАҒА БАС
ТЫ © АЙЛА ОЙЛАДЫ Әдіс цылды, цулыц іс істеді. Егде тартканда алпыс айла
жасап жүріп, ңолына зорға кондырған
жас әйеліне тез-аң оралам, оған дейін сен
де магазиндерге барып қайт,— деп кеткені
де есінен шықты (Р. Р.).
АЙЛА [АМАЛ] ЖОҢӨШАРА [АЙЛА-ШАРА] ЖОҢ Шарасыз; цылар эрекет,
тәсіл таусылғанда айтылады, Біраз күн
төре бола тұрудан басңа еш айла жоц,—
дейді жігіт... (ҚЕ).
АЙЛАР ӨТТІ, ЖЫЛДАР ӨТТІ Уацыт
озды. Ерназардың сегіз ұлы сол кеткеннен хабарсыз кетеді, айлар өтеді — келмейді, жылдар өтеді — келмейді (ҢЕ).
АЙЛАС ҚАТЫН МҮҢДАС Істеп жүрген ісі бір эуендес адамдар сырлас болады
деген мағынада айтылады... Сізге осы
жайды айта кетейін деп әдейі бұрылдым.
«Айлас цатын мүңдас» емес пе... (Ғ. Мұс.).
АЙЛАСЫ АСТЫ0АЙЛАСЫН [АМАЛЫН] АСЫРДЫ©АЙЛАСЫН ТАПТЫ
Әдісі артып түсті; ретін келтірді, жөнін
тапты, әдісін білді. Асты ғой бұл арада
менің айлам, Ңұрғаным бала жастан бәрі
сайран. Япырмай, бұл не ңылған зор дажал деп, Сол жерде орыс, ңазақ болды
ңайран (Б. Ш. Б.). Қайратпен кіріп жалынбай, Аңылмен тауып айласын, «Мен ц&лайға» салынбай, Жылы жүзбен жайнасын (Абай).
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АЙЛАСЫ [АМАЛЫ, ШАРАСЫ] ҚҮ- рақ)— шыра <-дай), — шыра (-й/ц) деген
РЫДЫ [ТАУСЫЛДЫ] Септер. ретін, lfo- дер бір г\6ір болуы мүмкін). Айналайын
лайын табар барлъщ эр скет істеліп бітті. царағым, Жауға барсам, жарағым. ҚабырАйласы уүрыған Қайша дал болып, үйі- ғамда ңанатым. Артымдағы құйрығым
(ҢЖ).
не ңайтты (М. Ә.).
АЙНАЛАР ЖЕР ЖОҢ Тар, тығыз,
АЙМАНДАЙ ҚЫЛДЫ[БОЛДЫ]ӨБЕТІ
АЙМАНДАЙ БОЛДЫ Әшкереленді, мас- ораларға орын жоц. Онсыз да айналар жер
цара, уятты болды. Ол кеше аймандай бо- жоц, тар бөлме жиналмай, быкырсып жатыр (Т. А.).
луға таяп қалды (АТ).
АЙНАЛАСЫ КЕБІР, ОРТАСЫ ЖЕБІР
АЙ МЕН КҮНДЕЙ, ӘМБЕГЕ [ӘЛЕМГЕ] БІРДЕЙ [ЖАРЫҒЫ Б1РДЕЙ] Асуан Төңірегі сортаң, үйыкты жер. Айналасы
сұлу, керемет көрік иесі, ешкімнің таласы кебір екен, ортасы жебір екен. Бұл ңоные
жоц, ешкімге жаттығы жоц. Сарайға Kip- болмас (АӘ).
се, сарайдың ц щ төрінде ай мен күндей,
^ АЙНАЛШЫҚ ЖЕГЕНДЕЙ Төңіректеп,„
әмбеге бірдей бір перизат отыр екен (ҢЕ).
п кете цоймайтыу, маңайлап зкүріп
Ағаштың түбінде көрген кісі сүт боп ұйып, алатын кісі туралы айтыладьі^ Сағынбай,
кымыз боп іріп, ынтығып, аһ-үһ деп, күй- сен қазіргі биді білмейді екенсің. Айналіп-пісіп, өліп-тіріліп қалар ай мен күндей, шыц жегендей, вальсті айнала бересің. Уһ,
элемге жарығы бірдей асқан көрікті бір шаршап кеттім (Д. Д.). Ахметбектің балажан отыр екен (ҢЕ).
лары ғой. Айналшыц жегендей, шұрқыраАЙ [АЙМАҢ, АЙЫР] МҮЙІЗДЮАЙ сып, осы үйдің маңынан айналсаңтап
МҮЙІЗДІ, АША ТҮЯҚТЫ, ЖҮПАР ИІСТІ шыңпайды, өйтеуір (Б. Тіл).
«Аша түяц», немесе «айыр тұяц» деп,
АЙ ОРТАҚ, КҮН ОРТАҚ, ЖАҢСЫ
төрт түліктщ ішінде жылцы малынан бас- ОРТАҢ Жацсы адамның шарапаты ай мен
цаны айтады; цырғыз тілінде жылцыны күндей, жүртца бірдей түседі. Ай ортац,
«ай түяц» деп келеді. Міне, бұлардың ңай- күн ортац, жацсы ортац демекші, балаңызсысына болса да, Нұрым мырза сүттей ға ортаң көп болса, жаңсылығы дағы.
ұйып: «Пәле, пәле, тіпті жөні бар: аруаң Оған қуанған мақұл (AT).
асыға ма, саса ма? Біз ұмытсақ та, жаАЙРАН- АСЫР БОЛДЫ Ац-таң болды,
рықтықтар жебеп, желеп жүреді ғой»—
деп, арқасы шымырлап кетіп, тез мола ба- таң-тамаша болды, цайран цалды, таңырсына түнетіп, талай ай мүйізді, аша түяц- цады. Ғафурдың үйіне барып кірген соң,
тыларын кұрмандьщ ңылып, жамбасы онда болып жатңан тамашаны көріп, Мәмен терісін емдеушінің өзіне ұстатса да, лике таң ңалып, айран-асыр болды
жазыла алмады (С. Т.). Кәнекей, енді мол- (Ң. Наж.).
деке, ай мүйізді, аша түяцты бір боз ңасАЙРАНДАЙ АПТАП, КҮБІДЕЙ КҮПқаға бата ңылыңызшы,— дейді (С. Т.).
ТЕП [ПІСІП] Емін-еркін билеп-төстеп...
АЙ МҮЙІЗДІ ҢОШҢАР [АҚ СЕРКЕ] Жаным-ау, айрандай аптап, күбідей күпМыцты, цуатты. Ай мүйізді цошкардың теп болды ғой. Жуантаяңты куды. Әнеттен
Бөрі тартар коңынан (ҢЖ). Ай мүйізді ац алатынын алды. Енді кім ңалдыі— деді
Сүйіндік (М. Ә.). Еспембет, уай, Тобыңтысерке қойды бастар, жар-жар (АБ).
ның баласы... айрандай аптап, күбідей піАЙНАДАЙ КӨРЕДІ Ңолмен цойған- сіп жүргеніңде ай дер ажа, ңой дер қожа
дай етіп, ап-анык шолады. Мекен кып ңұз- болған жок (М. Ә.).
дың киясын, Бұлтқа салған ұясын, АйнаАЙРАНДАЙ ҮЙЫП ОТЫР Өте тату,
дай көрген аймағын (Д. Б.).
ауыз бірлігі күшті, бір жеңнен цол, бір жаАЙНАДАЙ МӨЛДІР Мөлдір, таза, көз ғадан бас шығарып отыр. Ңырбайың не?
жасындай түныц (су).
Айрандай үйып отырған ауыл емес пе еді?
АЙНА-ҢАТЕСІ ЖОҢ0АЙНА-Ң АТЕ- Тәңірберген іріткі салып, оларды да екіге
013 Дәл, түп-тура; нац аузынан түскендей. бөліп жіберді ғой. Ңазір Мөңке мен Дос
Ңазіргі көрініс айна-цатесіз дәл соған үц- бір-бірінің есігін де ашпайды (Ә. Н.).
сайды (Б. С.). Е, Ңұлатай Атымтаевич, сіз
АЙРАН СҮРАП [СҮРАЙ] КЕЛІП, ШЕосындай жігіт екенсіз ғой, я, я, суретіңіз- ЛЕГТҢДІ ЖАСЫРМА Айтарыңды ірікпей
ДІҢ айна-цатесі жоц,— деді Анар (Ж. Ж.). айт, цаймыцпа, тайсалма, жасырма. Не
Алда жатңан жаудың сыры Әлияның ала- деп көңірсітіп отырсың. Айран сүрап кеңанында, есебі айна-цатесіз дәл келеріне ліп, шелегіңді жасырма (Т. А.).— Айрак
мен таң, ңайран калдым (Ж. Ж.).
сүрай келіп, шелегімді несіне жасырайын,
АЙНАЛАЙЫН ҢАРАҒЫМ [ІНЫРА- ашың айтңанда, Темірді аға көрсең, мені
ҒЫМ] Мейірі түсе жацсы көргенде айты- жеңге көруіңді өтінгелі келдім,— деп, Пе
лады. (Мұндағы царағым<карац— көз, ризат ойындағысын іркілместен айтып
жанар, өң, нұр мағынасында, ал шыра- салды (Ә. Ә.).
ғым<ішырац деген де осы мағыналас. КөАЙРАН ПНЕРІ Бетке үстары, дүшпан
зі шырадай жанып тұр, шырайы жаксы, көзі кылар амалы. Кербездің екі түрлі қыкөне әдебиеттегі өңлүгі-чырағы деп келе- лығы болады: біреуі атын, киімін *айран
тін тіркестер бір тектес. Тегінде көне жаз- Шерім» деп, солардың арқасында сыпайы,
балардағы йула (шырағдан, білтелі шы- -жұғымды жігіт атанбаңқа өзінен ілгері-
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лерге елеулі болып, өзі катардағының ішін
күйдіру (Абай).
АЙРЫЛАР ДОС [ТАМЫР] ЕРДІҢ
АРТҢЫ ҢАСЫН СҮРАЙДЫ Татулыктан
кетудің, достыцты бүзудьің амалын істеді.
Несін айтасың, <<айрылар дос ердің артцы
цасын сүрайды»,— дейді ғой. Абай ағама
осы жөнде ең ауыр салмадты салып-салып, қинап отырып, сондайдан бір өкпе,
сылтау тауып, содан ары (Тәкежан) жаулар жағына шыдпак дейді... (М. Ә.). Айрылар тамыр ердің артцы цасын сүрайды
(Мақал).
АЙ СҮТТЕЙ ЖАРЫҚ Вүлтсыз, толған
айлы түн туралы, айтылады. Олар Сырдың
айы сүттей жарык бір түнінде көптен оңашаланып қыдыруға ойлады (С. М.). Ай
сүттей жарыц, ңыетың аңша дарын айдара
жамылған дала аппақ болатын (Ж. Ж.)АЙТ, [АЙТЫП-] АЙТПАЙ ЙЕМЕНЕ [НЕ
ПАЙДА, НЕ КЕРЕК] Айтты, не, айтпады
не, еске алып не керек деген өкінішті мағынада. Айт, айтпай немене, Сол сиядты
асылдар, Кебіні жок, көрі жод, Ит пенен
кұсқа жем больш, Мүратына жете алмай,
Арманда болып кетіпті (ҚЖ). Айтып-айтпай не пайда, Егеулі найза өңгерген Азды
көпке теңгерген (М. Ө.). Айтып-айтпай не
керек, баудай түстік. Басқа командалар
жеңіліп бара жатса, «таймаут» алып, кеңесе қояды да, ойындарын түзеп алады
(С. Берд.).
АЙТА БЕРСЕҢ Әрі-беріден соц, бүл ғана емес. Віздің кеп айта берсең, толып жатыр (Жамбыл).
АЙТА ҢАЛАРЛЫҚТАЙ Еөзге, атацка, сөзге ілінерліктей, ауыз толтырарлыцтай. Мен әзірге айта цаларлыцтай жазушы емеспін, мен құрметке емес, іске келген кісімін (С. М.).
АЙТАҢҢА ЕРДІ [ЕЛІКТІ] Өсек-аяңға
күлац асты, цол шоцпар, қол жаулыц болӘы. Анау күні Ңасен де ңайта-кайта тапсырып еді: «Айтаща еріп, Ңамарды шатастырып алушы болма»— деп (С. Т.).
АЙ ТАҢЫР Жап-жалтыр, шөпсіз жер;
тасалары, цорғаныс цалцан белі жоц,
ашъщ жер, Әттегене-ай, корганды ай тацырдың бетіне, Шөлстанның өтіне салған
екен (ҢЕ).
АЙТАР СӨЗІ ЖОҢ Тамаждалды, бітті;
айтарын тауысты; дәлелі, уәжді сөзі цалмады. Енді айтар сөзім жоц, Сөзім ңалар
өзі жод, Хош болыңдар, дұстарым (БЖ).
АЙТАРЫ ЖОК, НЕСІН АЙТАСЫҢ Өте
жацтаулы деген мағынада цолданылады.
АЙ ТАСТАЙ ҢАРАҢҒЫ Көзге түртсе
хөргісіз царацғы. Астымда мейіздей дат
чан аң бедеу, колымда мейіздей ңатқан да
ра шоқпар. Ай тастай цараңғы... (М. Ә.).
АЙТҢАНҒА [ДЕГЕНГЕ] КӨНБЕДІ Тіл
алмады, дегенін істемеді. Айтқаньіңа көн-

бесе, Айдауыңа жүрмесе, Көңлінде бар
оның аласы (Ш. Ң.).
АЙТҢАНДАЙ-АҢ ЕКЕН Жацсы екен,
тәуір екен, көңілдегідей екен, десе дегендей екен, мацтағандай екен. Колхозшылардың биылғы баптап өсірген егісі айтцандай-ац екен (СҢ).
АЙТҢАН ДӘТІ Білдірген көңлі, білдірген арманы. Ғашығына ңоштасып айтцан
дәті (АӘ).
АЙТҚАН СӨЗ ҢҮЛАҒЫНАН АҒЫП
КЕТЕДІ Санасына бармайды, түсінбейді.
Жапалак, ңұс болғанмен, неге дәрі, Жаманның кісілікке бар ма сәні? Жаманға
айтқан сөзің еш ңонбайды, Ағады цүлағынан сөздің бэрі (Б. Ш. Б.)АЙТҚАН СӨЗІНЕ ЖЕТПЕДІ Уэдесін
орындамады, айтцанында түрмады. Секілді Шамен, Ңамар, Дахтарбану, Затында
жанға арам мендей тану. Заты жок жадсылыдтың нышанасы, Адамға ар — айткан сөзге жетпей цалу (А. Қор.).
АЙТҢАНЫ КӨКІРЕГІНЕ [КӨКЕЙІНЕ]
КІРМЕДІ [ҚОНБАДЫ] Айтцан сөз Ку
лагина кіріп, зердесіне үяламайды; түсінбейді; миына цонбайды. Вілгендердің айтцаны Көкірегіне кірмейді. Өз пайдасын
білмейді, Сүйегі жаман болған соң (Д. Б.).
АЙТҢАНЫМ АЙТҢАН Үзілді-кесілді
түжырым жасап, алган бетінен кайтпау,
дегенінде тұрып цалу магынасында айты
лады. Кесіп айтсам, білгендіктен айтамын,
біліп айткан сөзімді кайтып алган вмес
т и , әлі де сол: айтцаным айтцан, Кемеловтың комбайны киялдың құрағы, оған
әуре болмаңыз (Ә. Ә.).
АЙТҢАНЫНА КӨНІП, АЙДАУЫНА
ЖҮРДІ Дегенін бүлжытпай істеді, орындады, айтцанынан шыцпады. Ңұдай біледі,
айтцанына көніті, айдауына жүрмегесін,
ендігі жерде уысынан шығармай, тізгіндеп
ұстап отыру үшін мына комиссарды әдейі
жіберіп отыр (Ә. Н.).
АЙТҚАНЫН ЕКІ [ҢАТЕ] ЕТПЕДІ
[ҢЫЛМАДЫ] Бірден-ац тілін алды, дегенін бүлжытпай орындады. Ғани жалғыз
бала болгандыңтан, олар (ата-анасы) мұны жастайынан алаканға салып, айтцанын екі етпей, мейлінше еркелетіп өсірді
(М. И.).
АЙТҢАНЫҢ КЕЛСШІ АЙТҢАНЫҢ
АҢ БОЛСЫН! а л г ы с. Дегенің болсыні
Айтцаныц келсін, Ңарлыға, осы күнді тілеп ек! (М. Ә.).
АЙТҢАНЫ ӨТПІ, АТКАНЫ ЖЕТШ
Т¥Р Дегені істеліп, ойлағаны орындалып,
болып түр. Кейін байдаса, бүл жұмысңа
айтцаны өтіп, атцаны жетіп түрған атпал
азамат, оның үстіне директордың туысы...
өкелінген екен (СҢ).
АЙТҢЫЗБАЙ-АҢ БІЛЕДІ Ернініц
емеурінінен таныды, бірден түсіне цойды.
Міндетінен бас тартпас, Айтцызбай-ац бі-
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леді, Сыр бермейді, сырттансып. Кежегөсі дім,— деп, Жолтай (Серәліні) ай-шайға қатартып тұр. Бейне арыстан түлегі (Д. Б.). ратар емес (Т. А.). Бір бүйірден Жетібай
АЙТ Ң¥ТТЫ [МЕРЕК] БОЛСЫН! Ора- сумаңдап жетіп келіп, ай-шайға царамай
за, цурбан мейрамдарында адамдардъщ Күреңбайға ауыз салды:— Уа, байеке,
бір-біріне айтатын цуттыцтау тілегі.— Айт көш көлікті болсыні Ңай жердегі жаймерек болсын, ңарындас!— деді Мәмбет.— лауыңа көшкелі жатырсың? (С. О.)- 2. Еш
нәрседен тайсалмады, цаймыцпады; бетің
Өзіңіздікі де бірге болсын! (I. Ж.).
бар, жүзің бар демеді. Ол тегінде кұтылАЙТПАДЫ ДЕМЕ Есіңде болсын, ве масын білді ме, ңалай, мектепке тақай бекертпеді деп ойлама. Ңояйын сөзді мен ріп, арсалақтап күліп, кұлай кетті. «Ңужым-жырт, Тарта бер жақса түріңе. Айтпады деме, аңқау жұрт, Сол жетер сенің ғыншы» ай-шайға царамастан, оны келген
бетінде умаштай бастады (М. И.). Ай-шайтүбіңе (Б. К.).
ға ңараған Ңұрбан жоқ. Қара нар да бұл
АЙТСАМ, АУЗЫМА ҢАРА ҢАН ТОЛ- кезде ңызып алған екен. Қынабынан суырСЫН Tic жарып, ләм-мим дегенім жоц, ған ңылышын серт ұстаған ол, түйе үстінсырды ешкімге жайғаным жоц дегенді біл- де жан-жағына жалтақтап тұрған қартка
діретін царғану сөзі.
ұмтыла бастады (Р. Р.).
АЙТУРА АУЗЫ БАРМАДЫ Еасца кіАЙТЫЛҒАН СӨЗ АТЫЛҒАН ОҢПЕН
сіге түрлі себеппен жеткізуге болмайтын ТЕҢ Тауып айщан уәж өңменінен өтеді,
әңгіме туралы айтылады. Сөзді Салиңа цайтып суыру жоц деген ұғымда. Айтылбәйбіше бастады:— Айтуға аузым бармай- ған сөз, атылған оңпен тец, ңайтып алар
ды, бір суық сыбыс ңұлаңңа маза берме- дәмем ңайсы (I. Е.)ген соң, жинала келдік. Жарқыным бұл не
АЙТЫП САЛДЫ Батыл, цаймыцпай.
сыбыс? (Ғ. Мұс.).
сөйледі, айтпағын білтелеген жоц. ЖаманАЙТУҒА ТІЛ ЖЕТПЕЙДІ Сөзбен жет- дап бірдеме деп айтып салсаж, Түтуге мен
кізе алмайды.
сорлыны бас саларсың. Шыдамай шерік
АЙТУДАЙ-АҢ АЙТТЫМ Ңүдайдың ңозғап, шынын айтса, Ңылышпен алтын
зарын цылдым, жеткізе түсіндірдім, зар сапты басты аларсың (Ш. Ж.).
иледім. Айтудай-ац айтып едім,— шықАЙШЫҒЫ [ЫҢЫРШЫҒЫ] АЙНАЛпайық,— деп. Осы екен ғой шыдатпаған ДЫ д и а л. Шаршап іжүдеді, мазасы
(F. Мұс.).
ісетті, аръщтап болдырды, Оның айшығы
АЙТУЛЫ КӨКЖАЛ Аты белгілі, аты айналып жүр (БІымк., Түл.).
шулы. (Бұл жерде ұнамсыз мағынада).
АЙШЫҢТЫ СӨЗ Мағынасы терец,
Арал теңізіпің балығы мен Хиуа хандығы- көркем үлгіде утцыр айтылған ғибратты
ның тай-тай мақтасы бір өзінің ісолынан әңгіме.
өтіп жатқан айтулы көкжал (Ә. Н.).
АЙШЫЛЫҢ АЛЫС ЖЕР Айлап жүАЙТУЛЫНЫҢ ӨЗІ Өте жацсы, мыцты ретін цашыцтыц. Айшылыц алыс жерлерадам деген мадацтау мағынасында кол- ге қазаі^, енді, санаулы күн, санаулы
данылады.
сағатта-аң жетеді (Ә. Т.)АЙТУШЫ ЕРДІҢ ҰСТАСЫ Шешен
ЖОЛДЫ [АЙШЫЛЫҚсөйлеп, шебер жеткізетін адам туралы ТЫ]АЙШЫЛЫҚ
АЛТЫ
БАСТЫ
[АТТАДЫ], Қанша
цолданылады. Ендігі сөздің ңысңасы, Айболса да, көзді ашып-жүмғанша өте
тушы ердің үстасы, Сығалап атқан ақ пе- алыс
шыцты.
рен, Қалаған жерден үрады (ҚЖ).
АЙЫ АСЫП, КҮНІ ӨТКЕН Мезгілі
АЙ Т¥ЯҚ [БОЗ ҢАСҢА] ШАЛДЫ өткен. Күні өтіп, айы асцан соң, Дәрігері
Қүрбандыща мал (жылцы) сойды. (Діни дарын болса да, Ауруына ем қонбас
сенім бойынша . «құдайға құлшылык» іс- (Д. Б.).
теп, аяулы малын садақаға сою). Ханның
АЙЫ БАТҚАН [ЖЕТКЕН] АЙЫНДА,
көз нұры суалған шақта күндердің бір күнінде ханша ңұрсақты болып... бір ңыз КҮНІ БІТКЕН [ЖЕТКЕН] КҮНІНДЕ
тауыпты. Аіі түяцты боз қаска шалып, Ажалы жеткенде. Айы батцан айында,
азан шакырып, Айбарша деп ат қойыпты Күні біткен күнінде, Дем таусылса жүру
жоқ і(ҢЖ).
(Т. А.).
АЙТ-ҰЙТ ЖОҢӨАЙ-ШАЙРА ҢАРААЙЫБЬШ [КҮНӘСЫН] БЕТІНЕ БАС
МАДЫ0АЙ-ПІАЙ ЖОҢ0АЙ ЖОҢ, ШАЙ ТЫ [ШЫЖҒЫРЫП БАСТЫ] Кемшілігік
ЖОҢ 1. Вас-көзге, анау-мынау дегенге бол- көзіне батыл айтты. Хаттардың ішінде
мастан, киіп кету, кірісіп кету мағына- Мағрип.аға катты айтып, айы.бын бетіне
сында. Зипа: Айт-ұйт жоц, бұл қай жол, басцандары да бар (ЛЖ).
қай жүріс? Жомарт: Сұрама, жолда айАЙЫБЫН [КҮНӘСЫН] ЖУДЫ Күнғтармын (М. Ә.). Сәруар, қойсаңшы сені
Айт-ұйт жоц, немене, бас-аяғын білместен сын ацтады, өтеді. Енді оны күтіп, айыбьш
(М. Ә.).— Ал, қазір біздің үйге жүр. жуып жүр. Бұл гүл басңа гүлдердің бэріОблыстан кеше кеште ғана келдім... Сені нен де бойшаң, әдемі болып, кұлпырд
шаңыруға кісі жұмоамай, әдейі өзім кел- өсіпті (Ө. Т.).
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АЙЫ [-KYHI] ЖАҚЫНДАДЫ [ЖЕТТІ, ТОЛДЫ] Босанатын мезгілі таянды;
уацыты болды. Өзі бұрыннан ңүрсақты
молда, іші кеңіген сайын айы жақындатан әйелдей айналып отыра алмай, тек
сүйретіліп отыр (I. Ж.).— Рас,— деді Тұрағал,— сонан Бәжен ой-күніне жетті. Со
жылы біздің үйдің қойы көбірек ңоздады.
Анау отырған біздің тоқал да,— деді
Тұрағал, жас бір әйелді иегімен нұсқап,—
аузы-мұрнынан шығып отыр, оған біздің
әлгі бүрау басын сындыртпайды, бірдемеге ңолғабыс тигіз десең, іштегі баласына
зақым келер деп, зар-зар етеді (С. М.).
АЙЫЗЫ ҢАНДЫ 1. Көңлі жай тапты,
кұмары тарцады; кұлац цұриіы цанды,
рацаттанды. Кешегі ңан майданда жеңдік жауды, Жеңіске еңбекші елдің айызы
цанды (К. Ә.). 2. Үнамсыз мағынада «бәлем сол керек еді» деп, кектене көңіл түшытты. Оразбай мен Есентайға бұл жайдың шеті мэлім болса да, мына тұста
айыздары цанып, кеңкілдеп күле берісті
(М. Ә.).
АЙЫ-КҮНІ БАТТЫ Жарығы сөнді,
цызығы бітті. Ханы өліп, кайғырып жатца.к, Айғаным, Қара жамылып, айы-күні
батцан, Айғаным (ШС).
АЙЫЛ-ТҮҒМАН ТАҒЫНДЫ Жол жүруге әбден дайындалды, сайланды. Айылтұрман тағынып, Туған елін сағынып, Акбөрте тұр желіде, Артңы аяғын қағынып
<д. Б.).
АЙЫЛ-ТҮРМАНЫН ТАРТТЫ 1. Ңамданды. 2. Ашу кысып, тас-түйін болып
бекінді. [Қасен] Орнына отырмастан, бастык алдына келді. Көзіне пенснесін киіп,
ат жағын тістенін, сүрланып алған. Айылтүрманын тартып, барлық нервісін шоңтай жиып апты (М. Ә.).
АЙЫЛЫН ЖИМАДЫ [ЖИЯ ҚОЙМАДЫ] Сескенбеді, жасцанбады, цымсынбады. Балуан Шолак оған айылын онша
жия цоймаған, ал Ғалия қапыда кеп бас
сала ма деп, ішінен қорқатын (С. М.). Бейтаныс адам Мұкаңның айкайына айылын
да жимады (М. И.).
АЙЫН АСПАНҒА ІНЫҒАРДЫ Көтермелеп, дэріптей мактап кетіі. Біреуді
мақтаса айын аспанға иіығарып, жер-көкхе сыйғызбай көтермелейтін казак... (I. Е.).
АЙЫН ӨТКІЗДІ Зэрулігін, керектігін
таныту, жеткізу мағынасында айтылады.
Бір жаққа кетіп қалып, айымды өткізейін -бе? (AT).
АЙЫ ОҢЫНАН ТУДЫ Жолы болды;
бацыты ашылды\ дегені болды. Бәрекелде, Жібекжан, Айыц тусын оцыңнан,
Жұлдызың тусын солыңнан. Ал отырыс
болмасын, Кұдаларға барайық, Барып бедел салайық, Мал жеткенше мал беріп,
Малға коса жан беріп, Ңұдаларды алайың
ЩЖ ).

АЙЫП-АНЖЫ БЕРДІ Айып төледі,
айыбының төлемін өтеді. Мен кыздан жеңіліп, оған айып-анжы, сый беріп жөнелттім (ҚЕ).
АЙЫП [MIH] КӨРДІ [САНАДЫ] Ку
нз, мін деп санады, лайыц деп есептемеді; үят көрді. Олар жай жүргендерді «сал
ауруы бар» деп, мазак етеді, айып көреді.
Еңкейген кәрі, еңбектеген баласьтна дейін
атқа такымы тиді дегенше, шаба жөнеледі,— деп күлді Дамба (Н. Баян.).
АЙЫПҢА ЖЫҒЫЛДЫ [ТАРТЫЛДЫ]
Айыпталды, жазаланды. Менің балам
Риддерде ағылшындарға жұмыс істеуші
еді, солардың тәртібіне ңарсы болып, айыпца тартылды (А. X.).
АЙЫП [КІНӘІ ТАҢТЫ [ҢОЙДЫ,
ҢЫЛДЫ] Кінэлады, қылмысты деп сана
ды, жазғырды; бір ісіне, цылығына жазғыра мін тацты.
АЙЫП-ШАМЫ ЖОҢ Ерсілігі, артыцтьіғы, өрескелдігі жоц.
АЙЫРМАСЫ ЖЕР МЕН КӨКТЕЙ Тым
өзгеше, бір-бірінен өзгешелігі өте үлкен.
Шайбайдағы суретімнің соңғысы 1918 жы
лы тұтңынға түсердің алдында түскен
сурет еді. Менің ондағы түрім мен Кол
чак лагерінен кашып келіп отырғандағы
түрімнің айырмасы жер мен көктей (С. С.).
АЙЫРЫП АЛҒЫСЫЗ 1. Өте ұцсас,
егіздің сыцарындай. 2. Бөлектеуге цимайтындай.
АҢАЙ ЖОҢ, НОҚАЙ [ТОҚАЙ, ҮҢАЙ]
ЖОҢ Себепсізден-себепсіз, ай жок, шай
жоц. Аз ойлағанда Бөжей өз ішінен шариғат та жөнге, шынға карайтын шығар,
ацай жоц, ноцай жоц көрінгенге бұйда
бере бермес (М. Ә.).
АҚ АРУЛАП ЖӨНЕЛТТІ Өлікті мейлінше цадірлеп, бар кәдесін жасап койды,
жерледі. Ауыл түгел отырғанмен иінде,
Жерлейді ылғи өлгендерді төбеге. Ең
соңғы рет түнетеді үйіне, Ац арулап жөнелтеді және де (Т. М.).
АКАУ БІЛІНДІ [TYCTI] 1. Кемшілін
білінді, жарыцшац шыцты; сәл ғана
бүліну болды. Мұның аты жаңа ғана тәртіп орнай бастаған кластан тағы да акау
білінді деген сөз ғой (М. И.). Рельске ацау
түсу — поездың қатерге ұшырауы емес.
пе? (С. М.). 2. Қаяу байцалды. «Қаракөз»
әнін Әйгерім әлденеше ңұбылтып, жіпжіңішке нәзік орамдылыңпен, көп толқытып айтты... Бұнда әлі ацау түспеген
ыстык достык бейілмен Абайға да шын
тілек арнайды (М. Ә.).
АҢ АУЫЗ ҢЫЛДЫ [БОЛДЫ] Алдан,
отырғызып кетті, аузындағысын білдірмей, жырып алып кетті. Ондайлар не біздің үстімізден қарайтын нәренжік, не бізді
ац ауыз цылып жүретін есеп жазушы, не
табельщик, не байға, ағылшынға переводчик-тілмаш, не бірдеме болып жүрді ғой
(С. С.).
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АҢ БАТА 1. Біреудің болашағына,
тағдырына деген жаңсы тілек, ізгі ниет,
адал көңіл цалауы. 2. к ө н е. Қүдалы-tf
салттьің береке-бірлігі, ынтымацца келген
уэделі байламы. Нәзипа «Ңара тазға бармаймын» деп, біраз қылжактап та көрген.
Бірақ ак бата, азулы әке, актарылған
мал — барлығы Нәэипаның аяғын тұсап,
басын байлап, Шалматайға әкеп, қатын
ңылран (I. Ж.).
АҢ БЕЗЕР ДЕ КӨК БЕЗЕР БОЛДЫ
Ант-су ішті, таусыла, царғана цорғанды.
АҢ БЕЙІЛ [КӨЩЛ, НИЕТ] Таза, адал
ойдағы адам; арамдығы, күдігі жок көңіл. Ол ешбір арамдьщты білмейтін atf
бейіл адам болатын (Ә. Ә.). Ңұп болады
десті де, серт байласты. Ңатты-катты айтысып, уәделесті. Көңілінде қара жок,
ак ниетпен Тым жаңын дос болуға ыңғайласты (Абай).
АҢ БОЛЫП КЕТТІ0 АҢ БОЛЫП
ТАРТЫЛЫП КЕТТІ Малдан сүт шыцпады, суалып кетті. Жаңбыр аз болса, жердің шөбі қураса, мал ац болып кетеді
{Ғ. Мұс.). Жемшөп жетіспеді. Аш саулыңтар atf болып тартылып кетті. Суық бір
жағынан кысымға алды,— деді Ңойшыбай
кол камшысымен жерді сабап отырып
(3. И.).
АҢ [АҢ TYTEK] БОРАН [Ш¥НАҢ
БОРАН] © АҢ TYTEK ҮСКІРІК [АЛАЙТҮЛЕЙ БОРАН] Көз ашцысыз, түтеп,
желдете жауған цар. (Ат ңұлағы көрінбейтін, ұйтқып соқңан қарлы дауыл). Бүгін
Өлімнің Жарасов мәслихаты бойынша
қасына алғаны — Ңожахмет. Бұл өңірдің
қыста-жазда, күндіз-түнде, atf боран жауында адасу дегенді білмейтін счхраның
көреген көзі (М. Ә.). Atf түтек, алай-түлей
борандарда, Аяңңа ажал лебі оралғанда,
Төзді олар, төздірді өзі тағдырыңның,
Кайтесің баска түсті, амал бар ма? (С. Ж.).
Осындай atf шүнац боранда адасқан адамды табамын деп, есі бар кісі іздеп шығар
ма?— дейді (М. Ә.).
АҢ БӨКЕННІҢ ТАҢЫНДАЙ Күн шалмаған аппатс, ац күмістей. Денесінің аңтығы ак бөкеннің таңындай (ҢамБ).
Осы арада келіншектің аппаң балтыры
аспалы шамның жарығына шағылысып,
ац бөкеннің таңындай бір жарң етті де,
көзден ғайып болды (Ә. Н.).
АҚ БҮЙРЫҚ [АҚ БҮЙРЫҢТЫ] ӨЛШ
© АҢ ӨЛШ 1. Тағдырдың дегенімен
болған тура цаза. Кеселді жалкау, ңылжаңбас, әзір тамаң, әзір ас болып жүріп,
тірімін деме, онан да алла жіберген at(
бұйрьщты өлімнің өзі артың (Абай). Шәкен булыға сөйледі.— ...Өзімдікі дегенімнің бәрі өзгенікі болды... Үміт кесілді,
тыныс тарылды. Atf өлім бұйырмады
(Ғ. Мұс.). 2. К ей уацыт ауырмай-сыздамай, бірден цайтыс болған адам туралы
-да айтылады.
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АҚ БІЛЕК 1. Сүлу, перизат; 2. Қара
жұімыстан кашатын мырза-шора. Алыстағы ңалада Тапңа, сапқа тартылды. Бір
жағы — өңшең ац білек, Бір жағы — өңшең күс білек (I. Ж.).
АҢ ДЕГЕНІ АЛҒЫС, ҢАРА ДЕГЕНІ
ҢАРҒЫС © АҢ ДЕГЕНІ — АҢ, ҚАРА
ДЕГЕНІ — ҢАРА Айщаны болған, әмірі
жүрген, айтңаны екі болмайтын. Ац деге
мм алғыс, цара дегенім карғыс, ауылды
алаканыма ңаратқан күнім ңайда кетті,
ойбайі (Ш. X.). Болыспен де ымы-жымы
бар. Ац дегені алғыс, цара дегені царғыс
осы старшин ауылдың талай тарпаңсымағына дүре соңңан (ЛЖ).
АК ДИДАР 1. Сұлу келбет, atf
трұба өң, жүз. Atf дидарың көргенде ту
ра алмаймын. Сенсіз жерде салтанат ңұра алмаймын (ХӨ). 2. Адал шіетті, адал
бейілді шырай.
АҢ ЕТЕК [АҢ ЕТЕК ИШАН] БОЛДЫ
1. Адал кісі, арамдығы жо^ жан. 2. Адал
көрінетін, адал кәрінгісі келетін кісі.—
Үлық пен төре алдында atf етек ишан бо
ла калуын. Сені түнде, ел жатканнан
былай қарай көрер ме еді... көлдің ортасына кіріп, ңотаннан ңой алып қашатын
өгіз мойын көкжалдың нағыз өзі болар
едің ғой (Ә. Н.).
АҢ ЖАРҢЫН Жайдары, ашьщ коңілді. Сейіт балуан, жомарт мінезінің үстіне
аса сауыкшыл, көңілді, atf жaptfын жігіт.
Сол мінезі үшін бұны Әбенмен коса,
Абайдың іні досы ақын Дөрмен де аса
қадірлейтін (М. Ә.).
АҢ ЖАУЛЫҢ Әйел, жүбай, цатын.
Ізгі перзент, ак жаулъщ, Ңорада жатар
жүз саулык, Кұлаш мойын, кез құлақ
Бір бедеу ат, денсаулың (Н. Н.).
АҢ ЖАУЫН ¥3atftfa созылып, майдалап жауатын жаңбыр. Бірак, өлі осы май
ішінде болатын қара желде, тіпті июньде
болатын жайлаудағы atf жауында, бұршаң астында, ұзак, салңын күндерде солардың ішінен әлі де шығатын шығасы
аз емес (М. Ә.).
АҢ ЖЕМ © АҢ ЖЕМ БОЛДЫ [ДЫЛ
ДЫ, ETTI] 1. Қанын суға сорғызған ет.
Құсбегі құсына етті atf жем етіп береді.
(AT). 2. Су сорып, ағарып кеткен. Асты
терең, үсті жел, Толқып соқты баурында,
Балтыры atf жем балықшы, Ңайыкшы Ңалтай не күйде (I. Ж.). Көп дәрет борбай жағын atf жем еткен Намаздың бір шарты
жов түгел біткен. Жарылқар ол дүниеге
барғанда деп, Елес сөзге иланды ұжмақ
күткен (С. Т.). 3. Арам тер болды. Берекеңді кашырған Ел тыныш болса, жаксы
сол, Рас сөзге галасып, Atf жем болма,
жаным, кел (Абай).
АҢ ЖЕРДЕН ДАРА БОЛДЫ Босқа
күйді, жазъщсыз жапа шекті.
АҢ ЖОЛ Atfutfar, әділ жол, адал жол.

АҚ

—24—

АҢ КЕБІНГЕ ОРАНДЫ 1. Дүние саАҢ ЖОЛ ЕМІ Қазацтьің ескі салтында
ер жігітке оц тисе, денеде тұрып цалған лып, кебін киді. 2. Аіf цардың астында
оцты түсіру үшін жаралы кісі үстінен цалды.
әйелдерді үш мәртебе аттататын әдет бол
АҢ КИІЗГЕ КӨТЕРДІ к ө н е. Ац киізтан. Егер ол әйел күнәсіз (өзге еркекке көорап, хан сайлады. {Бұрын хан сайлазі түспеген) болса, денедегі оц кері иіы- ге
ғанда, оны зц киізге көтеріп отырғызағады деген үғым болтан. Еиібір дэрісіз, тын, топ алдынан аң киізге салып кетецұралсьіз, тек адалдығымен шипагер бол- pin өтетін болған). Ңос қолы қызыл қанғандьіцтан, әйелдердіц бұл емін «ац жол ға боялғанына ңарамай, он жеті жасар
емі» деп атаған. Ац жол емі төре тұкымы- Әбілңайырды азулы тілектестері 1427 жының әйел жыныстысын бозбалашылың- лы Дешті Ңыпшаңка хан етіп, off киізге
тан, ерлерінің көзіне шөп салушылықтан
сақтау үшін Абылайдың өзі шығарған ем көтерді (I. Е.).
АҢ КӨБЕЛЕК д и а л. Aff көңіл, аңболатын (I. Е.).
кылдац (Шығ. Қаз., Больш.).
АҚ ЖОЛТАЙ БОЛДЫ Қадамы цүтАҚ КӨБІК ҚЫЛДЫ Терлеп-тепшітті.
ты, үнемі жолы болатын адат туралы
айтылады; келуі өзгеге жаксылык болған
АҢ КӨЗ Надан, оцымаған, караңғы.
кісіге айтылады. (Көбіне жас бала, жас
білер әр сөзді Надандай болмас
келінге арналады). Орынсыз отырғам жоң Окыған
тазды маңтап, Көңілге көп сөзімді сал- off көзді (Абай).
АҚ КӨЗ ЕРЛІК Көзсіз батырлыц, жалғам қаптап, Нұр жаусын, бар шырағым,
Ац жолтай аман-есен босаға аттап (Ай- тацсыз кимыл. Осыдан кейін жанжал десе, жаны кіріп ңоя беретін әшейіндегі off
тыс).
кәз ерлігіне басып, колындағы жуан дойАҢ ЖУЫП, АРУЛАП КӨМДІ [ҢОЙ- ырды
Көкен сығымдап қыса түсті (Ә. Н.).
ДЫ] © АҢ ОРАП ҢОЙДЫ Өлікті ардацтап, цастерлеп шығарып салды. Елінен
АҢ КӨЙЛЕК д и а л. Ац көңіл, аңцылкөп ауырмай біреу өлген, Ак жуып, таза дац, адал ниетті. Біздің райисполкомның
арулап оны көмген (С. Т.). Әбеннің сүйе- председателі ац көйлек адам (Сем., Абай,
гіне түсіп, ац жуып, арулап, дабырға апа- Үрж.).
рысып, көмісіп ңайтңан да Дирасбек еді
КӨКІРЕК Аиіыц жан, мейірімді,
(С. Тал.). Ңұн альшғанмен, Дайырцожа адалАҢниет,
ізгі тілекті кісі. Ац көкірек
би қайтып келер ме? — деді ЬСерей күрсі- аулымның ақсақалы,
Жаңа түскен келінніп. Ардақтымызды ац орап цоялыц, сөз
сосын болсын — деді байсалды дауыспен ге бер батаңды (AT).
Жәнібек (I. Е.).
АҢ К... ТОРҒАЙ СЕКІЛДІ [СИЯҚТЫ]
АҢ ЖҮМЫРТҢА, САРЫ УЫЗ 1. Ана Үиіып цонған, жеңілтек, иіыжбалац кісі
баурындағы әлпешті нәресте. Ак жүмырт- туралы айтылады. Ей, тілмәш, осы саған
ца, сары уыз, Әлпештеп қолда өсірген, «әке» дейін жарықтығым, тек дегенімді
Туған үлдан не пайда? ;(М. Ө.). 2. Кінәсыз. түгел жеткізші! Ін аузында отырған ац
Егер тіршілік кешкен дүние опасыз болса, к... торғай сищты қылп-ңылп еткеніңді
сен ңалайша ац жұмыртца, сары уыз койшы, осы!...— деді (М. Ә.).
боласың (Ә. Н.).
АҚ КҮН ТУСЫН Жолың болсын! Мен
АҢ ЖҮРЕК 1. Ак, адал көңіл. Ңұп адассам адасайын, Мен әуелден жалғы®
білемін, сізге жақпас, Ескі жара білтелеу. жан. Жұртпен не деп таласайын, Ац күн
Ац жүрегің енді үнатпас, Мезгілі жоц кай тусын алдыңнан (Б. К.).
медеу (Абай). 2. Белсенді, адал көрінгісі
АҢ ҢАС0ЖӘРЕКІМ АЛЛА! т і л е к.
келетін жан.
Түшкіргенде жацсылыща болсын деген
АҢ ИЬЩ 1. Мұз балац ерекиіе кыран, ұғымда айтылады.
айръщша асыл цыран. Талай ұшқан ац
АҢ Ң¥БА, БИДАЙ ӨҢДІ Сұлу, сымиыц, Төменде калды мазаң боп, Бейбітте батты кісінің көркі туралы айтылады.
ұшкыр байғұстар Дауылда не етсін азап Елемес көзі жайнап, off цұба, бидай өңі
боп? (С. С.). 2. Айрыцша асыл адам, ер күреңіте калып, жұцалтац ңабағын сәл
жігіт. Езу тартып, мейірі ңанбай шын шытып, шырт еткізіп таңдайын цақты
сүйіп, Көз жұмды жігіт осылай Аркадан (С. О.).
үшқан ац иыц (С. Дайыр.).
АҚ ҢҮЙРЫҢ КӨҢІЛ АШАР [МӘМІАҢ ИЬЩ БОЛДЫ Мезі болды, кажы- ЛЕЛ1] ШАЙ СЕКІЛДІ Сапасы жацсы, хош
ды, жауыр болды. Жұмыста ац иьис бо- иісті шайдай көңіл жадырататын кісі. «Ац
луға болмайды (Ң. орда, Ңарм.). Бірақ цүйрыц пәміл (орысша фамильный) шай»
Сатаев та, Қожаев та жартымды еш нәрсе делініп те айтылады. Бұл жерде ацын
айта алған жоқ, ұзақ цифр, айтыла-айты- жарасты әзіл-әңгімесі бар отырысты сөз
ла 07f иыц болған факт (ЛЖ).
еткен. Осындағы «мәмілелі» сөзі де, ацын
АҢ ИІЛІП СЫНБАЙДЫ Қасиетті, адал бұны әнтек, өзге үғымда келісімі бар әңгіадам жаладан мерт болмайды. Ңайран, ме ретінде цолдана түрса да, сол «фа
Әнуар-ай, шынымен-ақ өлгенің бе? Ақ мильный» дегеннен иіыццан. Хош иісі
иіліп сынбайды деген бевер екен ғой! — жадыратып көңіл ашқан, Ац цұйрык, мэдеп, қойдай шулады (ҚЕ).
мілелі шайда жатыр. Гүл niamaif, жасыл
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жібек жайлауында, Көңілім ел ңонбаған
сайда жатыр (Б. Қож.).
АҚҢ¥ЛА АЛЫМЫ Алғашцы рет цырмандалған астыцтан алынған «кеусен».
(«Ацңұла», көбіне, дін иелерінің пайдасына алынған. «Аққұла» деген «бекер»,
«босқа» деген ұғымды да білдіреді. «Ңырманнан аццұла алу» тіркесі семантикалық
филиация ретінде осы «бекер» ұғымынан
алынуы мүмкін. Ңырғыз тілінде қырман
ақңұласы тек «құла» түрінде айтылады).
АҢ НЕКЕ0АҢ НЕКЕЛІ ТӨСЕК Адал
жар некесі. Байсырап бара жатқан мен
жоңпын... Ңайныңның кара орнын ңұлатпай, ак некемді осы оттың басында аңтап
өтер едім ғой (Ә. Н.). Екеуі де ац некелі
төсек салынғасын, шапанын жамылып,
тысқа шығып кетіп, сонан таң атңанша
үйге кірмей койған-ды... (Ә. Н.).
АҢ ОРДА 1. Үлкен киіз үй. Бұлттай
ңасы жауып екі көзін, Басын сіліксе, ңар
жауып, мазаңды алды. Борандай бұрқсарц етіп, долданғанда, Алты қанат ац
орда үй шайкалды (Абай). 2. Ерте кезде
билік иесі отырған үйді де осылай атаған.
АҢ ОТАУ ТІКТІРДІ Үлкен, ац үй дайындатты. Бибісара деген бір байдың қызы
қырық ац отау тіктіріп, салтанат ңұрып
жатыр екен (ҢЕ).
АҚПА Ң¥ЛАҢ Сөз үцпайтын, айтцан
сөз миына кірмейтін кісі. Басыңнан бақдәреже таймасын күй. Парыңсыз, ацпа
цұлац аңымаг; болмай, Көрінсе нұсі^алы
сөз, көңіліңе түй (Б. Өт.). Тьщдамаймыз
дейтіндердің бэріне, оның ішінде сәнңұмарларға, ұкыпсыздарға, кеңсе есебінен
күнелтуші мешкейлерге, еш нәрсе миына
қонбай жүрген ацпа кұлацтарға да есік
ашьщ (С. Төл.).
АҢПАН СОҢСА ӨЛМЕЙТІН, ТОҢПАН
СОҢСА ӨЛМЕЙТІИ Шыдамдылык, төзімділік туралы айтылады.
АҢПАР СУ Ағын су.
АҢ ПЕН ҢАРА Дұрыс-бүрысы, жөні
мен цисығы. Ынсапсызға не керек, істің
ац пен карасы. «Нан таппаймыз» демейді,
Бүлінсе елдің арасы (Абай).
АҢ ПЕН ҢЫЗЫЛ АРАСЫНДА Күн
ұясына кірген шацта. Ац пен кызыл арасында жел көтерілді (Ә. Н.).
АҢ САЗАНДАЙ Б¥ЛЫҢСЫДЫ Сылац
цацты. Толған айдай толыңсып, Ац сазандай бұлыцсып, Бұралып кетіп барады
(ҚЖ).
АҚ САЙТАНЫ [ЖЫНЫ] ¥СТАДЫ
Ашу-ызасы келді, арцасы цозды деген
мағынада. Ңашыпсың сен ңарацшы, күзетшіден, Айтцандай ала қаш,— деп ац
сайтаның. Сыртыңнан ғайбаттасам, үят
болар, Көзбе-көз өзіңе айтпай, кімге айтамын (Айтыс). Аққұла шалдың ац сайтаны
үстап, жарыла жаздап отыр (Б. Мом.).
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АҢ САҢАЛ, ҢАРА САҚАЛ Үлкенкіші, кэрі-жас. Жаңында, осыдан он т а к 
ты күн бұрын, Шыңғыстың бөктерінде,
Тәкежан аулына бар Ырғызбайдың Әзімбай, Шұбар бастаған ац сацал, кара сакалы жиылып, баталасып аттанысыпты
(М. Ә.). Ңорысбайдың кыркын өткізіп,
үш отаудың ац сацал, цара сацалдары
уәделесіп тарағанына, міне, бүгін аттай
бір жыл (С. Тал.).
АҢ САҢАЛДЫ, САРЫ ТІСТІ БОЛ!
а л ғ ы с. Көп жаса. Ац сацалды, сары
тісті бол, қарағым (AT).
АҢСАҚ ҢОЙ ТҮСТЕН КЕЙІН МАҢЫРАЙДЫ Мезгілінен кешеуілдеу, ерте туып, кеш цалу деген ұғымда айтылады.
АҢСАҢТЫ ТЫҢДАЙ, ӨТІРІКТІ ШЫКДАЙ ҢЫЛДЫ Жай-жапсарын білдірмеді,
жалғанның цисынын келтірді. Ол байдың
ңатындарынан асңан жарамсақ. Соларға
жағыну үшін ацсацты тыңдай, әтірікті
шындай цылып, бәйбішеге жеткізбесе, іші
жарылып кететін көрші (I. Ж.).
АҢ САҢДАҚ ЖҮЙРІК Жолы боп
озып жүрген саңлац жүйрік, ацын, т. б.
Домбырасын касына койып, терін сүртіп
жатқан Нысанбайға: — Көп жаса, ац саңдац жүйрігім, — деді Ңасым төре,— көңілімізді бір көтеріп тастадың ғой (I. Е.).
АҢСАРБАС, АҢСАРБАС! АҢСАРБАС
ҢҮДАЙЫ0АҢСАРБАС АЙТТЫ [ШАЛДЫ] Тәңріге жалбарына айтылатын тілек.
Діни ұғым бойыиша сойылған мал түрінде берілген садаца, цұрбандыц. (Тәңріден
тілек тілегенде, ак сары бас атанды кұрбандыцқа шалатын болған). Әр тұстан
үміт, жорамал аралас дауыстар шыға бастаган.— О ңұдай, жақсылыкка болса игі
еді! — Ацсарбас, ацсарбас! — Тым күрт
келе жатыр-ау! (I. Е.). Туғанымда әжем
ацсарбас цұдайы деп, айқай салып, астындағы боз айғырын шалып жібергенде, жануардың шашылған ңаны Актамырдың
ағаш шатырлы үйін қызылмен бояғандай
етіпті (Д. Е.). Сол кезде жүгіріп келген
Аба: — Хан ием-ай, ңұдай сақтады-ау!—
деп, жылап жіберді.— Рас, кұдай сактады,
ацсарбас құрмандық! — деді Шыңғыс демін енді ғана еркін ап (С. М.). Жанжал
мен төбелес кұдайдан ацсарбас айтып тілесе де ңолына түспей, Жұмағұлдың мы
сы ңұрып жүр! — деп, жорға Жұмабай
мысқыл ететін (М. Ә.).
АҢ САУСАҢ 1. Ешцашан жанын цинап, цара жұмыс істемейтін кісі. Шүкірбай бұрын жұмысты көп істемеген, ац
саусацтау жігіт екен (С. Бай.). Әрі мынаны да ескеру керек: біз жұмыска кыры
жоқ ац саусац адамдар тәрбиелемейміз
(М. И.). 2. Сұлу келіншек, цолын іске
апармайтын, өзін күтіп жүретін нэзік
жан.
АҢ СЕМСЕР Сапы мен цанжардан ірі
екі жүзді цару. Өлген жоқ Амангелді әлі
тірі, Әнеки, ілулі тұр ац семсері (Жакбыл).
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АҚ СИРАҢ Ж¥Т Малды тігерге туяк
калдырмай, түгел цырып кететін үлкен
жұт. Вір жұртта жиған ңорасын, Мыңғырған нешө байларың, Бір ац сирац жутца
кез болар (Б. Ө.).
АҢ СӨЙЛЕ 1. Әділін айт деген мағынадағы тілек.— Ац сөйле, құлағыңа Ақмартуың сыбырлап кетті ғой, а.ц сөйле!
Қырғыз шатында жын цаццан, жаңа бацсы! (М. Ә.). Түс көріп тұрмысың, өй қатын! Аі{ сөйле, байғұс (М. Ә.). 2. Жацсыльи{ әкелсін деген мағынада. Есіктің ал
дын дағы күлдесінге бір ңарға конып,
карң-ңарң етсе де, әжем: «Ац сөйле! Ац
сөйлеі» — деп жататын (AT).
АҚ С¥ҢҚАР © АҢ С¥ҢҢАР Ң¥С 1.
Ңыран цус. 2. Ер-азамат баламасы. Ак
суңцар келіп шырмалар. Саятшы алдын
торласа. Ак бөкен келіп жығылар, Алдын
қазып орласа... (М3). Жылама, Мағыш,
жылама, Алладан өлім тілеме! Қолдаа
ұшкан ац суңцар Ңайтып келіп ңонбайды
(Абай). Ак суңцар ңұс дабысты Дұшпаннан алған намысты, Қамбар кедей деген
сөз «Ел ңұлағы елу ғой», Есітті батыр сыбысты (ҢамБ).
АҢ С¥ПЫДАЙ Әсем, ац торғын. Ац
сүпыдай бет біткен, Оймак ауыз, күлім
көз, Ақ шыныдай ет біткен, Ңайың сынды мүсінді (I. Ж.).
АКСҮЙЕК ҢЫЛДЫ Жутатты, цатты
күйзелтті, титыцтатты. Жаным-ау, мына
кұдайдың күні кайтеді? Тағы боран! Әлі
боран! Жұтатты-ау! Ацсүйек кып жүтатты-ау сорлыны! — деп уайым айтып,
ұзын ңара саңалын ұстап, Базаралы ойлана қалды (М. Ә.).
АҢ СҮТ БЕРДІ0АҚ СҮТІН ЕМІЗДІ
Ана сүтін беріп, мәпелеп өсірді. Ац сүт
берген анаңды ұмытарсың, Баян атты
жарыңды көргеннен соң СҚКБС). Туған
жер ац сүт берген анашымдай, Сүйемін
жүрегімнің аясындай (Д. Ә.). О, менің ац
сүтін емізген асыраушым. Маган сен туған анамдай ыстықсың (ҢЕ).
АҢ СҮТ Т¥МАН Боз туман, ак бұлттай уйыған туман. Күн шыкқасын да, ңара
ну орман арасында ак сүт туман тапжылмай, ұйыған қатыңтай дірілдеді де тұрды
(Ә. Н.).
АҢ СҮТІ [-МНІҢ АЙЫ] ¥РСЫН қ а рғ ы с. Ананыц карғысы тисін, сүті атсын.
(Көбіне ана балаға қатты налығанда
айтылады). Тоғыз ай, он күн көтерген
Еңбекті анаң мен едім, Өзімнен туган
перзентім. Ізгілік етер деп едім, Қара
жүрек арам ит Анаға жоқ керегің. Аіf
сүтімнің айы урсын, Ңазіретті баба ұрсын,
Еңсеңнен басьш тағы ұрсын (Н. Б.).
АҚ СҮТІН АҚТАДЫ Адал ниетімен
борышын етеді, ата-ананыц ізгі тілегін
орындады. Немересін баулып отырған өзі
екен. Бірак, ак сүті акталыпты,— десіп
бір қойысатын жұрт (М. Ә.). Иә, Ңойсын
еңбек еткісі келеді, қарт әке мен ананың

ақ сүтін актап, асырағысы келеді, ана
аманатын өтегісі келеді (ЛЖ).
АҢ СҮТШ КЕШТІ Ризалығын берді.
А}{ сүтін кешсін анамыз, Разы болсын атамыз (ҢЖ).
АҢ СҮТІН КӨККЕ САУДЫ Назаланды, алацанын теріс жайып, анальіқ царғысын айтты. Егер бұл арманымды орындамаса, ац сүтімді көкке сауып өтем (I. Е.).
АҢ ТАБАН Мал-мүліксіз, сорлы. Ңаз
еті бар ңаңтаған, Ңұланның етін сүр қылып, Мейман үшін сактаған. Жүріңіздер
ауылға, Кедейім көрсін ак табан (ҚамБ).
АҚ ТАБАН БО ЛДЫ 0А Ң ТАБАН
ШҮБЫРЫНДЫ, АЛҢА КӨЛ С¥ЛАМА 0
АҚ ТАБАН АУҒЫН БОЛДЫ Өзге жаща
босцан (жаугершілікке ушырап, жутаңдыцтан шубырған) ел туралы айтылып тур.
Азантказан қыр үркіп, Кімдер қалмай далада, Талай көшті Сыр жұтып, Ауғын болды. ац табан (I. Ж.). Бір ауыл емес, бір аймактағы ел емес, бүкіл ңазақ елінің ац
табан болып шұбырғанын да, ата қонысынан айырылып, көк жұлын болып щұбырганын да керді бұл ңазақ (Ә. Ә.). Ац табан
боп шұбырып, Сол бетімен Сыр түсті
(Д. Б.). — Кім біледі, әлде түзелерміз!
Ац табан шубырындыдан да оңалыпты
гой,— деп, күрсінген болды (М. Ә.). Ер
еру болса, шаңырағыка жокшылың кеп
шеру тартады. Көш-кон болса, әке-шешең,
катын-балаң ац табан иіубырындыға ушырайды (М. Ә.). Ац табан шубырынды, алца
көл суламада ауып келіпті (AT).
АҢ ТАМАҢ 1 Қыздың әдемі, сулу Та
мары (АС). Білектей арқасында өрген
бұрым, Шолпысы сылдыр қагып жүрсе
акырын. Кәмшат бөрік, ац тамац, кара
қасты, Сұлу кыздың көріп пе ең мүндай
түрін (Абай).
АҢ ТАМАҢ 2 д и а л. Айран, не содан
жасалған тағам (НІығ. Ңаз., Больш.).
АҢТАН БЕЗГЕН АРЫ ЖОҚ 0 АКТ АН
КҮСКЕН АРАМ Тура жолдан тайған.
АҢТАН КЕЛДІ Діни уғым бойынша
аян көріп, адал тілек айтты, оң батасын
берді. Баба түкті шашты Әзіз ацтан келіті,
Ңозыке мен Баянның атын қойды (ҚКБС).
АҢТАН КЕТТІ [КҮЙДІ, ӨЛДІ]1. Әділетсіздік көрді; адал бола турса да, жазалы болды. Өлтірсеңіз кайтейін, ацтан
кетсем, құр жалаға дұрбан бон, арманда
өтем (Н. Байм.). 2. ІІацактан, ац өлді. Бай
баласы амалдап қалып жатыр, Кедей
кетпек ол үшін ацтан күйіп (Ң. Жұм.).
АҢТАН ТИПЗШ СӨЙЛЕДІ Тауып
сөйледі; өңменінен өткізіп шындыцты
айтты.
*
'І АҚТАН ППКЕН АДАМ д и а л. Ту а
болған адам. Аңтан Керейұлы ацтан ішкен адам, ол ешкімнен өлеңді үйренбеген
(Гур., Тең.).
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АҚ ТЕРІНІ ҚАРА ТЕРІ ҢЫЛДЫ Кө-біне бірді-бірге алмастырып, ауыстырды,
соцтығыстырды деген мағынада.
АҢ Т¥Ш, АҢ СИЫРДЫҢ СҮТШ
[МАЙЫН] ПШ Кісі түшкіргенде цалжың,
әзіл-сыцац ретінде айтылатын тілек.
АҢ ТҮЙЕНІҢ ҢАРНЫ ЖАРЫЛДЫ
Қаръиf боп цалды', ит басына іркіт төгілді. (Ішкені алдында, ішпегені артында
болып, молшылыңңа батты). Сол күннен
бастап Итбай аулында аг$ түйенің царны
жарылды (С. М.). Тіпті көнбей жатса,
«Шырағым-ау, Баймұңаным келіп, ак
түйенің царны жарылып жатцанда, дастарқанымның бедерін көрмей кетесің
бе?!»— деп, өкпе айтады (ЛЖ).
АҢТЫ АНЬЩҢА ШЫҒАРДЫ ШынӘыцтың эділ төрелігін берді.
АҢТЫ [ШЕЛД1] КӨЗ К ей ретте соtfup, көр мағынасында жұмсалады. Көрмейтін шелді көз емессің ғой (AT).
АҢТЫ-ҚАРАСЫН АШТЫ Дүрыс-бұрьістығына көзі жетті. (Біреудің кінәлі,
кінәсіздігін айқындады). Келген жандарал өткен істің ацты-царасын аша та деп,
сенушілер дө көп болды (С. М.).
АҢТЫҢ СӨЗ Қиыла өтінген соңғы тілек. Сол жазушы жүрек-бауырын доли
на ұстап, аспаниың ай-жұлдызын куә қылып, серт айтңанда, қиылып ацтыц сөзін
ұсынғанда, «қорңамын» деген сөзді ғана
айтып еді Мариям (Б. М.).
АҢТЫЛЫ ҢОЙ Ац цой аралас хора
лы ңой; мыңғьірған кора-цора цой. Ацтылы кой, сиыр, түйе, Төрт түлігім түгел
болған, Майдан үшін бар дүние, Біріне
де қапа болман (Д. Ә.). Алалы жылқы,
ацтылы цой, Аңдыған бөрі жемей ме,
Иөсі үйықтап жаткан соң (М. Ө.).
АҢ ТІЛЕУ Адал ниет\ таза, ізгі көңіл
цалауы. Жаксы көрдім деген келіннің
ак тілеуі, ак; күмбезі де жөм-парадан
үзік жамылып, жем-парадан шымылдық
тігіледі екен (М. Ә.). Аіf тілеудің үстінде
Ай көргендей тэу еткен, Арманы көп
жастыңта Жалғыз ауыз тіл ңатамын
Ңұртқама (М. Ә.).
АҢ ҢҮДАЙ, САУАПҢА ЖАЗ! Жалбарына айтылар тілек; рацым ете гөр, есіркей гөр; істеген істің цайыры тисін.
АҚ ҮЙЕК МАЛ Адал мал, цүтты
мал.— Ңап, не ңыласың, қолға түссе,
оныкі ац үйек адал мал болар еді-ау
(Ә. Н.).
АҚ ҮСТШЕН ҢАРА ТАНЫДЫ Ацтыңараны. ажыратты, дүрыс-бүрысын білді.
Сонда Қамар, әйтеуір, ац үстінен кара
тани ма деген адам еді деп, бір жағы
жұртына шаццакдай ңып, қапасын бөліп,
...мөлдіреген көзінің күйікті жасын тырстырс төгіп, өксіп отырып, мынаны айтты
(С. Т.).

АҢЫЛ

АҚША БЕТ Сүлу жүз, аппак бет. Ақша бетте ал қызыл нұр ойнап, үлбіреген
ңос ерін уылжи ашылып, телміре тынып
тұр (Ә. Нұр.). Қара жерге қар жауса,
Ацша бетке сабалар. Жаңсы аттан жығылса, Жаман адам табалар (ҚамБ).
АҢША БЕТІҢ ТІЛШСІН! к а р ғ ы с .
Вайың, кісіц өлсін, жылап кал деген мағынада. Жазыксыз мені неге соктың Баян,
«Ацша бетің тілінсін», деп-ак салды
(ҚКБС).
АЩІІА МАҢДАЙ Әдемі, сұлу цыз де
ген ауыспалы мағынада. Алаңдап, алабұртып тұрғаныңда, Алдыңнан ңарсы
шыңса ацша маңдай... (I. Ж.).
АҢШАМ БОЛДЫ д и а л. Терлеп-тепшіді. Ала аяқ ат ацшам боп, тұра алмай
тұр екен (Алм., Кег.).
АҢШАМ ЖАМЫРАДЫ Қараңғы түсті, ымырт үйірілді, Аңтамақ намаздыгер,
кейде ацшам жамырай келеді (Ғ. Мұс.).
АҢША САЛДЫ д и а л. Алым-салыц
төледі. Ертеде төменгі адайдың ациіа салатын жері Кетік болды да, жоғарғы
адайдың ақша салатын жері Жарқамыс
болды (Гур., Маң.).
АҢША САУДЫ д и а л. Ацшаны іжаратты, жұмсады. Гурьев барып, ақиіа
сауыті қайттым (Гур., Маң.).
АҢ ШЕЛЕП ТҮСКЕНДЕЙ АҚТАРЫЛДЫ 1. Таусыла, емешегі езіле сөйледі,
ацтарыла айтты. (Көбіне кекесін түрінде
келеді). Кенеттен кездессе де, сырын ай
тып, ац шелегі түскендей ацтарыла сөйледі (AT). 2. Түгін аяған жоц. (Бұл да
әзіл-оспақ ретінде айтылады). Келген
адамды ац шелегі түскендей ацтарыла
күтеді (AT).
АҢ ШЕЛЕК КЕЛГІР! АҢ ШЕЛЕК
ШАЛҒЫР [ПІАЛЫНҒЫР]! к а р ғ ы с.
Түйе малына айтылады. Ац шелегің шалынғыр, өрістен әлі келмеді, қасңыр жеп
кетер ме екен? (Ақт., Ойыл). Кенжекей:
Ац шелек келгір ңұба інген, Серттескен
едің менімен, «Төстік ер қайтып келген
күн, Немесе Төстік өлген күн, Белгі беріп
бірінен, Боталармын дегенсің...» — деп,
жылап отырды (ҚЕ).
АҚ ШОЛАҢ ТАРТА ҢҮЛАН ИЕКТЕНДІ Рауандап атцан тац. Ай сәулесі
жүдеп, қырқа үсті, аіf шолац тарта цүлан
иектеніп атып келе жатңан таңмен бірге
шашақты сасыр, түйе жапырағы аралас,
ат кұлағы көрінбейтін көк шалғынды ылдидан кальщ көш көрінді (I. Е.).
АКЫЛ [ДАНАЛЫҢ] АЗУЫ ШЫҢПАҒАН Ңазацта ацыл тіс шыццанда, балаға
ацыл кіреді дегек үғым бар. (Арғы-бергіні
білерлік жасқа жетпеген). Аңылды болса
да, «ацыл азуы» деп аталатын даналыц
азуы әлі шыцпаған жас әйел көзі үйреябегенге көндіге алмай жүр (Ғ. М.).

АҚЫ ЛҒА
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АҢЫЛҒА КЕЛМЕГЕН Ацылы толмаған, оң-солын әлі танымаған. Ацылға келмеген жас сәби түсінбейді (ҚЕ).
АҢЫЛҒА САЛДЫ Ойланды, алды-артын байцады. Панфиловтың жолымен
Ацылға салып іс істеп, Соғысқа ендік жеңіспен (Б. Мом.).
АҚЫЛҒА СЫЙМАДЫ Көңілге цонбады, иланарлыц болмады. Ел көзіне оғаш
көрінген бұлардың ісі акылға сыймады
(Б. С.). Ңазір ойласам, сол оқиғалардың
өз ацылыма сыймайтындары да бар,—
Дейді (А. Л.).
АҚЫЛДАН [АҚЫЛЫНАН] АДАСТЫ [АЙРЫЛДЫ, ТАНДЫ] © АҚЫЛДАН
ЖАРЫМ БОЛДЫ © АҢЫЛЫ АУЫСТЫ
[АУДЫ] Есі ауды, алжасты, не істерін білмей, дал болды; састы, дағдарды. Олар
шыкты есіктен ханға өкпелеп, Көшеде
шулап және жылаған көп: «Хан мен
уәзір ацылдан айрылыпты, Өлтірейік екеуін жынды екен»,— деп (Абай). Ацылдан
ер жеткен соң болдым жарым, Бір суыр
мал дегенде қолда барым. Әйелім тел
коянды жаздай сауып, Түйреді сэры май
дан екі қарын (ҚЕ.). Сен өзің, ацылыцнан адасцан біреуден саумысың (Б. Мом.).
Сен тұра түршы, а, тазша, қас қылғандай,
Ацылымнан ауыстым дал ңылғандай
(ҢКБС). Барған соң бұл жазылған хатты
алып, Рүстем окығаннан көзін салып,
Болмаған болса онда, сау емес деп, Айрылып ацылынан ңалды танып (РД). Кемnip, шалдар кемсеңдеп, Ацылдан танып.
мәңгірді (К. Ә.). Болған соң уәделі күн
жауын жауды, Суды ішкеннен жынды
боп, ацылы ауды (Абай).
АҢЫЛДАН ШАЙНАМ ЖОҚ Түк
ацыл жоц, ацылсыз. Сендердің біреуіңде
де ацылдан шайнам жоц (АЭ).
АҢЫЛДЫ БАЙЛАМА Ацылдан айрылма. Асқак кетіп, ацылыңды байлама
(AT).
АҢЫЛ ЕНДІ [КІРДІ] © ЕСІ КІРДІ
Естияр болды, ер жетті. Адам болар баланың ацылы алтысында енеді (Маңал). Ми
толмаған, ессіз бала күндегі құмарымызды ер жеткен соң, ацыл кіргенде орын
тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып,
ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? (Абай).
АҢЫЛ-ЕСІН АЛДЫ Есін шығарды,
састырды; цызыц думанға батырды, еліттірді. Ңыздар... әр түрлі тамашалар көрсетіп, келген жігіттердің ацыл-есін алыпты (ҢЕ).
АҢЬІЛ ЖАРАСЫП АЛДЫ д и а л.
Ацылдасып, кеңесіп, алдын ала келісіп
алды (Шығ. Ңаз., Болын.).
АҢЫЛ КӨЗБЕН БАҢТЫ © АҢЫЛ
КӨЗІМЕН ҢАРАДЫ Ой назарын тастай,
тереңдеп бойлай, пайымдады. Еш нәрсе
емес жұбанар, Ацыл көзбен бакцанға.
Жас баладай куанар, Бір дәмдіні татқан-

ға (Абай). Ацыл көзімен цара: күн ңыздырып, теңізден бүлт шығарады екен, ол
бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзіндө
неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді
өндіріп... жатыр (Абай).
АҢЫЛ Ң¥СЫ АДАСПАЙ АСПАНДАСА Ой-санасы шарыцтаса, алыска ой жіберсе.
АҢЫЛ ҢОСТЫ [АЙТТЫ, БЕРДІ, САЛ
ДЫ] Кецес берді, ой салды. Жердің, көктемнің жөнін сұрасканда, Досан карт,
Әлмен, Сәлмен үшеуі ойлана, біріне-бірі
ацыл цоса сөйлееті (М. Ә.). Барлығы тағы
иіріле токтап, ацыл цосты (М. Ә.). Ацыл
айтсаң біреуге, Ішің еріп, егіліп (Абай).
Сорманға ацылыцды сен беріп кет. Ңан
төккіш, ел талаған ақыры оңбас. Шықпайды, Сыздың төре, еш
берекет
(Ж. М. Б.).
АҢЫЛ СӨЗ Ой саларлыц, дұрыс ке
цес. Ацыл сөзге ынтасыз, жұрт шабандап, Көнгенім-ак саған деп, жүр табандап. Кісімсінген жеп кетер, білімсіз көп,
Жіберсем, өкпелеме көп жамандап (Абай).
АҚЫЛ САЛДЫ [СҰРАДЫ] Іс, жүмыс
жайлы кеңесті, кеңес сүрады. Мейірі кетті пендеден, Сүйтіп ердің алдынан Ацыл
сүрасаң азбассың, Көпті көрген көнеден
(Д. Б.). Басалкы жақсы кеткен соң, Іс айналып батылға, Ер қайраты қор болып,
Ацыл салды катынға, Түзелмес енді іс
болып (Д. Б.). Керт бұғыдай билерден
Ацыл сүрар күн ңайда? Бізді тапңан ананың, Асыраған атаның Ризалыкпен жайласып, Ңолын алар күн қайда? (М. Ө.).
АҚЫЛ ТАПТЫ Шаруаның ретін, жәнін келтірді. Адамзат тірлікті дәулет білмек, Ацыл таппац, мал таппаң, адал жүрмек, Екеуінің бірі жоң, ауыл кезіп, Не
Корлық ңұр кылжаңмен күн өткізбек?
(Абай).
АКЫЛ [ОЙ] ТАРАЗЫСЫНА САЛДЫ
Ой елегіне салып, екшеді, артыц-кемін
оймен салмацтады. Ңобыланды мен Акжол дауын тағы да ацыл таразысына салу
керек (I. Е.).
АҢЫЛ ТОҢТАТҚАН [ТОҢТАСҢАН]
Ер жеткен, есейген. Өзін бала деп қарамаған Дәуренге ол ацыл тоцтатцан адамдай, салмакты үнмен жауап беруге тырысатын (I. Е.).
АҢЫЛ ҮЙРЕТТІ Жөнге түсірді, кеңес
берді. Аюға ацыл үйреткен — таяқ (Ма
кал).
АҚЫЛЫ АЗЫҚ, СӨЗІ СУСЫН ©
АҢЫЛЫН АЗЫҢ, СӨЗІН СУСЫН ЕТТГ
Ацылымен царакет цамына бастап, сөзімен цаяу көңілді түшытцан даналар жай
лы айтылады.
АҢЫЛЫ АЛҢЫМЫНАН АСПАҒАН
Өзінен өзгеге ацылы артылмаған, өзгені
танырлыц ацыл бітпеген. Балам ацылыц
әлі алцымыңнан асцан жоц екен. Адам
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мен адамның арасынан, білімді мен білімсіадің арасынан алые жоқ, жаннан тәтті
жоқ (ПІС).
АҢЫЛЫ АЛПЫС [АЛТЫ] ЖАҢҢА
[САҢҢА] ЖҮГІРДІ Әр нәрсені бір ойлап,
әр нәрсеге бір байлам жасап, ацылы дал
боп, тоғыз сацца цұбылды. Бұл кезде
жалғыз ңалған Ңарабала ацылын алпыс
жаща жүгіртіп, әр ойдың соңына бір
түсігг, жанталасуда, үміт пен үмітсіздік
күресі ит жығыс түсіп, катты толңуда еді
(Ң. Жұм.).
’
АҢЫЛЫ АПЛАТОН [-ДАЙ] 0 АПЛАТОНДАЙ БІЛІМІ Дана. (Платон — Аплатон гректің белгілі ғалымы. Ескі әдебиетте «Аплатон» аңылдың, даналыңтың өлшемі ретінде алынатын болған). Біреуге
Аплатондай білім беріп, Мінер ат, ішер
асңа зар ңылғаның (С. Т.). Жараспас насыбайға шаіңніасы жоң, Жараспас қызға
көпшік, боңшасы жоц. Ацылың Аплатон
дай болса дағы, Бұл күнде болыс болмас,
акшасы жоң (М. Ңожа).
АҢЬІЛЫ [EGI] АУЫСТЫ Алжыды,
есінен адасты.
АҢЫЛЫ БАЛҚАШ, АПІУЫ ДҮЛЕЙ
Ацылы кәл-көсір, мол, ашу-мінезі цаһарлы, зэрлі. Кербез ңыз, ацылы балцаш,
ашуы дүлей. Жайдары жайраң ңаңса,
жайнар күндей. «Тілегім — ңайтайын»,—
деп күйші айтарын, Калып ед ханышаның өзі білмей (I. Ж.).
АҚЫЛЫ К... ІНІҢ АУЗЫНДА 0 АҢЫЛЫ К... ШЕН АСПАҒАН Ацымац, есерсоц, өзгеге берер ацылы жоц кісі туралы
айтылады.
АҢЫЛЫ ҢАШТЫ 1. Алжыды, ацылы
кеміді, азайды. Әлде ол кісілердің картайған соң, ацылы цашты ма? (Сем., ІНүб.).
2. Састы, абыржыды.
АҢЫЛЫН АЛДЫ 0 АҢЫЛЫНА Ң¥ЛАҢ АСТЫ [САЛДЫ] Айтцанын мацұл
көрді, тыңдады. Тауансыз өз талабың
қысқа болса, Араға жаман атаң жуытарсың, Жазымнан үмытпаған, ойда барсың,
Хан, ңуат ацылымды алған жарсың
(А. Қор.). Біз мал мамандарымен тығыз
байланысты жұмыс істейміз, ацылына
цұлац саламыз (ЛЖ).
АҢЫЛЫНА КЕЛДІ Сабасына түсіп,
түбін ойланды; өзіне-өзі келді. Аз отырып, көз жұмып, Ацылына келді шал:
Валасына сөз бұрып, «ЖақындаІ»— деп
ымдады (I. Ж.).
АҢЫЛЫН АТТАМАДЫ
Айтцанын
тыңдады, кеңесінен өтпеді. Ал ңабырғаңмен кеңес. Менің жаным ашып айтқан
агалық ацылымды аттап кетпессің деп
сенем (Т. А.).
АҢЫЛЫН ШАШТЫ Ацымацтыц жасады, не болса соған ұрынды. Ацылыцды
щашпа, балам. Көп тілегі көл деген. Батасы тиео (Ә. Н.).

АҚЫРЫН

АҢЫЛЫ ТАМ Ацылды, ацылы мол.
Ол деген ацылы там адам еді гой (АТ).
АҢЫЛЫ ТАПШЫ [ЖҮҚА, КЕЛТЕ]
Саудайы, есуастау адам. Ақ көңілді жақсыдан Аянбай салыс ортага, Ацылы, ары
тапшыдан Ңу сөзін алма қолқага (Абай).
Дүниесі жұка емес, ацылы жүца (AT).
АҢЫЛЫ ТҮСТІ [КІРДІ] Қатеден, білместіктен істеген ісінің тацсіретін тартып,
опыц жеп, өкінгенде айтылады. Жігіт
жарлы болады кырын алса, Ңатыны би
болады сырын алса. Ацылың сонда түсер
саудагер кеп, Айырып екі бұзаудьщ бірін
алса (ШС). Аңымақтығы артын түргенде,
Жұрт табалап күлгенде, Түс ңайта ацыл
кіргенде, Есеп емес білгенге (AT).
АҢЫМАҢ САНАДЫ [ҢЫЛДЫ] Ацылсыз деп білді. Өзің мені нағыз ацымац
санап тұрсың ба? (Д. Е.).
АҢЫРЕТКЕ КӨШТІ 0 АҢЫРЕТ САПАР [-FA] ЖӨНЕДІ д і н и. О дүниеге
кетті, өлді. Бір алла ақыреттен жарылдасын, Жалғаннан ацыретке көшпек болдым
(АӘ).
АҚЫРЕТ КҮНІ д і н и. Өлетін мезгіл,
ацыр заман. Ацырет күні болғанша, Ойымда сені көрмек жоқ, Ойнап-күліл жүрмек
жоқ (БЖ).
АҚЫРЕТ ҢАМЫН ҚАРМАДЫ Өлімнің цамын жеді. Мал басына бармаңдар,
Ацырет цамын цармаңдар. Дүниенің багы
үшін, Сірә, тіпті азбаңдар (Ш. Қ.).
АҢЫРЕТТЕ ЕКІ ҢОЛЫМ ЖАҒАҢДА
Өлгенде де, о дүниеде де алысып өтемін.
есе-кегімді о дүнаеде де сүраймын деген
мағьінада айтылады. Торка: Жоғал әрі
көзімнен, ңыршыныңнан киылгыр. Ацыретте екі цолым жағаңда, Жарқын (М. Ә.).
АҢЫР ЗАМАН 1. Бүкіл тіршіліктің
соңы, бүкіл дүние царан болу мағынасыніда айтылатын ескі діни үғым. 2. Тар кезең. Ацыр заман болғанда күтіп жатыр.
Арғы ауылдың коңыр жолы үйдей жатыр.
Жылкы жөнін, шырағым, сонан сұра,
Ңарасеңгір баурында сиыр жатыр (ҢКБС).
АҢЫР ЗАМАН [ЗАМАН АҢЫР] ОРНАТТЬІ Бар бэлені басына төндіріп, сары
уайымға түсіріп, торыцтырды. Ақтай
мырза басын көтеріп алды: — Күн ашық,
ай жарыкта ацыр заманды орнатцаны
несі? Сенен басқа жұрт аң аулап көрмегендей,— деп, Бектемірдің бетіне алара
бір карады да, жастыңка қайыра жантайды (Ә. К.). Болмаса, жазатайым жолыңтыра калсан, басына ацыр заман орнап
тұрады. Екі иінінен демін алып, аяғын
азар басып тұрады. Өзінен-өзі сасып тұрады (I. Ж.).
АҢЫРЫН СҮРА Түбінің цайырын,
цайырлы болуын тіле. Аясаңшы, апырымау, әке-шеше, бауырыні Бойды жеңіп, тоқтау қып, Сүрасаңшы 'акырын! (Абай).

АДЫ РЫ Н
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АДЫРЫН [-ЫҢ ДАЙЫРЫН] БЕРСШ!
т і л е к. Өлімнің, бейнеттің, ауыр күннің
арты жацсы болсын деген ниетпен көңіл
айту, жүбату.— Ңұдай ісі, сыпайылың,
ацырының цайырын берсін! — деп, жайлап көңіл айтты (М. Ә.).
АКЫРЫ ҰНІЫДСЫЗ БОЛСЫН! т і л е к. Аурудың арты жеңіл болсын деген
үғымда.
АҢЫСЫ [ECECI] КЕТТІ Ар-намыста,
малда, т. б. ретте үтылысы болған кезде
айтылады. Ацысы кеткен кісідей Көшкен
елді қуалап, Күн-түн қатңан жиырма бес
(Б. Ө.).
АДЫСЫН ЖЕДІ Ецбектің өтемін иеленді, бермей кетті. Кісі акысын көп жеген Арам емей немене. Ішің аллаға молім,
Сыртыңдағы қулығың Амал емей Йеме
не? (Б. Д.).
АҚЫ ТІЛЕДІ [СҰРАДЫ] Қарымын,
өтеуін сұрады. Аңыл айтсаң, біреуге Ішің
еріп, егіліп, ¥ялмас акы тілеуге, Бермесең, қалар түңіліп (Абай).
АЛА [АЛТЫ] АУЫ3 0А Л ТЫ БА
ДАН [АША], АЛА АУЫЗ 1. Бірлігі жоц.
ынтымацсыз. Сабырсыз, ароыз еріншек,
Көрсе кызар, жалмауыз. Сорлы қазак сол
үшін Алты бацан ала ауыз (Абай).
2. Өсек-аяц, ғайбат сөз. Осы түнде «Көнекент» совхозының ала ауыз-кілауызының
бәрі және де сыр береді (М. Ә.). Жүрг
тынымсыз, Бәрі ұғымсыз, Енді оларға
сөз де жоқ. Сырты абыз бар, желғабыз
бар, Алты ауыз бар — өзге жоң (Абай).
Немене алты аша ала ауыз болып отырғандарың? (AT).
АЛА АЯК Сум, цу, залым, зымиян,
суайт. Аңша оалып, карта ойнайтын.
Арақ ішетін, қай жерде бұзыңтың десе,
ішінде солар жүретін... Дысңасы, енді
нағыз жулик, ала аяцтардың дәл өзі еді
(С. С.). Ол сен сияңты ала аяц емес, ардың адамы (Ә. С.). Ол Науан қазіреттің
төңірегінде ала аяц топка тән қулықсұмдың, зымияндыкты да білмейтін
(С. Ш.).
АЛА БОЛДЫ Араздасты, дүрдараз
болды, ынтымацтан кетті. Ағайын ала
болғанда, Ауыздағы ас кетер (ШС).
АЛА БӨТЕН © АЛА БӨЛЕК Елден
ерекше; өзгеше. Мынау не жұрттың бәрінен асқан ала бөтен, не мені албырттық
жастық жеңейін деп отыр (М. Ә.). Әлгі
ала бөтен сырқат осынша мол шаруашыльщты баскарып жүргенде, жабысңан
екен (С. Төл.). Уәли оны, боқмұрын баланы, бүкіл полктан ала бөтен іш тартып
жүргенде... Көрдің бе өзін! (Т. А.).
АЛАБЫРТЫП Т¥Р [ЖҮР] Делкүлы
мағынасында айтылып тұр. Куәңнің бірі — есек, бірі — бала, Сол үшін ісің болар сенің шала. Дем салып, дуа беріп,
оқимын деп, Алабыртып жүрерсің соңын
ала (Айтыс).

АЛАҒАЙ-БЫЛАҒАЙ ЗАМАН Сапырылысцан шат-шәлекей шак. Кешегі алағай-былағай заманда бастарын кайттап
кеткен талай-талай ескі достарымен де
кездесті (Ә. Н.).
АЛАРАНШЫҚ [АЛАҚАНШЫҚ] КҮН
Әр түсті алабажац, уац бүлт цаптаған
аспан. Жауын жаумаса болғаны, алағаншъщ күнде жол жүрген жаман емес (AT).
АЛАҒЬІЗЫП [ЕЛЕГ13Ш] Т¥РА АЛМАДЫ Шала бүлінді; шыдам таппады,.
тағаттай алмады, алаңдап, көңілі бөлініп
түра алмады; көңіліне хауіп оралды.
АЛА ЖАЗДАЙ 0 ¥ЛАН ЖАЗДАЙ 0
АЛТЫ АЙ ЖАЗДАЙ Жаз бойы. Ңайтесің
колы тимепті, Өлеңші, әнші есіл ер. Ала
жаздай ән салсаң, Селкілде де, билей бері
(Абай). Көк байталда бар еді аяң жорға,
Оны мінген исполком — бесір молда.
Алты ай жаздай сандалып, бермеген соң,
Алып еді жасырын әрең зорға (I. Ж.).
АЛА ЖЫЛАН, АШ БАҚА [АШ БА
ДА БОЛЫП ОТЫР] Ала көз болып, араздасып отыр. Естілер де ісіне куанбай жүр,
«Ел азды» деп, надандар мұңаймай жүр.
Ала жылан, аш баца, күпілдектер Кісі
екен деп, үлкеннен ұялмай жүр (Абай).
Олар ңатты керілдесіп ңалып, ала жылан,
аш баца болып отыр (АТ).
АЛА ЖІБІН АТТАМАДЫ Қиянат жасамады, сүғанацтыц істемеді, арамдыща
бармады. Ешкімге өз кеңсесінің ала жібін
аттатпайды (С. Төл.). Аттамайды ағайынның ала жібін, Малының козғамайды
жатса түгін. «Таңдағы тәңірден тамағым» деп, Ертеңін кайғырмайтын, тойса
бүгін (Д. Т.).
АЛА АРДАН [Ж1П] КЕСІСТІ Ат кекілін кесісті, біржола араздасты, бөлінді.
АЛА КЕУШ [КӨЛЕҢКЕ] Бозамықтьі
күңгірт шац. Болғанда ала кеуім үйдің
іші, Дуарып, бір ңызарды кыздың түсі.
Атырды таңды бүгін кірпік каңпай, Тебірентіп тоңсан түрлі күйдің күші (I. Ж.).
Дұдай-ау, кім ей?... ала көлеңкеде беті
аның көрінбейді. Ей, тұршы! — деп, жас
ңатын ңасындағы еркегін оятып, өзі жылдам төсегінен ұшып тұра келді (С. С.).
Оспан үй ішінің ала көлеңке болуын тосқан еді (М. Ә.).
АЛА КӨБЕҢ Орташа, цүба төбел.
Мал бщцан ала көбең шаруаның онан
сайын зәресі ұшты. Аузын ашса, айтатыны — ңолдағы аз ғана малының қамьі
(Ә. Н.).
АЛА КӨЗ [АЛА КӨЗДІК] ДЫЛДЫ
[ЖАСАДЫ] Араз, цырғи, кабак болған
адамдар туралы айтылады. Аду боп Әмірханның жүрісіне, Күпюйді ала көздік ел
ішінде. Аңбөпе өз үйінен аттамайды,
Оның да өре түсті өрісіне (И. Б.). Үй ішінен шекара жасап, екі семьяны ала көз
цылып, шайкастырып қойды (С. Ад.).
Орыс, чазаң тумалас, Жортса әзір жорға
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да. Бұрынғы бір өткен кез, Жасаған бізді
ала көз (Жамбыл).
АЛА КӨЗІМЕН АТТЫ [ҢАРАДЫ]
Іштей жек көріп, тікшие царады; жацтырмады, жаратпады, ұнатпады. Ыбырай
да және оның үйінде отырғандар да бөтен
жігітке достық көзбен ңарамай, бәрі де
ала көздерімен ата царасты (С. С.). Бала
өсірген ата-ана мектепті жек көреді, оны
өзінен бөліп, ала көзбен карайды дегенге
кім иланады (М. И.).
АЛА КӨҢІЛ 1 Арам ниет; күдік. Көңіл араздығы тосңауылдың тар кезеңінде
кездесіп отырмыз ғой, ала көңіл артта
ңалсын. Құшағыңа құшағымды қосайын,
ңарағым, келші Көбей (М. Ә.). Жора-жолдастары оган ала көңілсіз сенеді (М. Ә.).
АЛА КЗҢІЛ 2 1. Көбіне, ойы өзге жүмысца бөлінген, ойы алаң кісі туралы
айтылады. 2. Жүртты бөле царайтын кісі
туралы айтылады. Ала көңіл кісі, жұртты
алалап ңарайды (AT).
АЛА КӨРМЕДІ Алаламай, алыс-жацын демей, бірдей көрді. Мұңды, шерлі,
жоң-жітік Аңсап алдын кернепті. Бәрінің
көңлін тындырып, Біреуін ала көрмепті
(Абай).
АЛА КҮЛІК КЕЛГІР! ц а р ғ ы с.
Ала күлік түйеде болатын аурудың түрі.
АЛА ҚАЛЖЫҢ, АҢТАЙ КҮЛКІ Әзілшыны аралас, ац жарылған күлкі. Балыңшылар әлгі бір ала цалжың, ацтай
күлкіден тыйылып, тоя жеген астан кейін... жамбастап, теңкиіп-теңкиіп жатыр
(Ә. Н.).
АЛА ҢАНАТ ҢАР Ак таңдац жер,
цары ала-цүла еріген жер. Жағалауды
ңыстаған ауылдар күн жылт етісімен
қаптай көшіп шывюавда, ңыр әлі қыс
ызғарынан айыға қоймай, ңара жел ызғыған жонда ала цанат цар жатты (Ә. Н.).
АЛАҢАНҒА ҚАРАДЫ 1. Дэме етті,
цолға царады. 2. Бағымға алынды.
АЛАҢАНҒА ҢОЙҒАНДАЙ [САЛҒАНДАЙ] Ап-айцын, дэлме-дэл. Әр шығарманың үстінде дәл осы жолы суреттеген адамын алацанға салғандай, бір қыртысын
қалдырмай ашып, өмірдің де нағыз сөлін
сығып бермек болады (Т. А.).
АЛАҢАНҒА ТҮРДЫ д и а л. Бағынды,
мойынсүндьі; күштілігін, басымдьіғын
мойындады. Шахмат ойынында ферзіні
алдырған соң, алацанға тұру керек (Сем.,
Ақс.).
_ АЛАҢАН ҚЫШУЫ БАСЫЛҒАН ЖОҢ
Айызы цанбай, дегенін істеп, мүраттан.
бір иіыға алмай цалды. Сол он бес жылдың ішінде қойдай көгендеп, түтқын ұстағаны да осы. Алацан цышуы әлі басылған жоц (Ғ. М.).
АЛАҢАННЫҢ АЯСЫНДАЙ Аумағы
тар, кішкентай жер.
АЛАҢАНЫ ЖАЗЬЩ Жомарт, береген.
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АЛАҚАНЫНА ҢАРАТТЫ Айтцанына
көндірді; цолына царатты. Ақ дегенім
алғыс, ңара дегенім қарғыс, ауылды алацаныма царатцан күнім қайда кетті,
ойбай! (Ш. X.).
АЛАҢАНЫНАН ТҮСПЕДІ Қолданцолға тигізбеді, цүрмет көрсетті, сыйлады.
Тіпті ңанымыз жерге тиген жок. Ңалаңыздың алащнынан түскеміз жоц деуге бо
лады (М. Ә.).
АЛАҢАНЫНА
САЛДЫ
[САЛЫП
ОТЫР] ® АЛАҚАНЫНА САЛЫП, АЯЛАП ӨСІРДІ 0 АЛАҚАНҒА САЛДЫ 0
АЛАҢАНДА КӨТЕРІП ӨСІРДІ Әлпештеп
өсірді; мэпелеп, бағып-цацты; сый-сыяпат, цадір-цүрмет жасады. Ңыз ішінде
жалғыз едім. Туғанымнан алацанына салып, аялап өсірген а там, анам — ұям еді
(М. Ә.). Толңын болса, Бахтияр байдың
алаканына салып отырған жалғыз ңызы,
гимназистка (Ң. Сэр.). — Ата-анам күн
тигізбей, желге қақтырмай, алацанға can,
аялап өсіріп еді (Т. А.).
АЛАҢАНЫНА ТҮКІРДІ Қару-жарағын сайлап, дайын түрды\ іске, тілекке
цүлиіынып түрды. Бір-бір шокпарды алдарына кесе өңгеріп, келсең кел деп,
алацанына түкіріп түрған ығай мен сығай
(Ә. Н.).
АЛАҢАНЫНДА ӨСТІ Кәз алдында
мәпеленіп, ер жетті. Жоқ-жоқ... бұл жастар аның біздің алацанымызда бар шынымен көрініп өскен өзіміздің таза жастар (М. Ә.).
АЛАҚАЫЫН [ҢОЛЫН] ЖАЙДЫ Телміріп, дәме етті, тіленді. Рас, былайша
қарасаң. директорларың жаман адам
емес, бірақ өздігінен ұмтылу, талпыну
дегенді білмейді. Бар тапңаны колхозға
алацанын жаяды да отырады (М. И.).
АЛА ҢАПТЫҢ АУЗЫН АШ Түгел ортаға сал, төгіп сал, барьіңды аяма деген
сияцты үғымды білдіреді. (Бұл жерде
«сырыңды аш» деген мағынада айтылып
тұр). Ала цаптыц аузын аш, Ішіңе жиып,
сактамай, Белгілі байтак көп теңес, Тосаңсып әлде ңалған ба, Не і;ылып жатыр
қаптамай (Н. Н.).
АЛА ҚОЗЫДАЙ БӨЛІНДІ Жік-жік
болып ыдырады, телімге түсті. (Бұл жер
де «бірлік болмады» деген үғымда айты
лып тұр). Біздің ңазактың ала цозыдай
бөлінуі біз үшін көңілді нәрсе емес
(«Айқап»),
АЛА ҢОЗЫДАЙ ҢҮЛПЫРАДЫ Көздің жауын алып, жайнай туседі. Семинарияның жалтырак жез түймелерін таңқан
Сәкен ала цозыдай цүлпырады (С. Тал.).
АЛА ҚОЛ [ҢОЛДЫЛЫҢ, ҢОЛСЬІЗ]
Алалаушы, біреудіц райына царай әділетсіздік жасаушы, ыңғайды бағып, пайдакүнемдік істеуиіі; «ала цолсыз» тіркесі
«әділ» деген мағынада айтылады. Бақтығұл «ңашан шакыру келеді» деп, ажал
сағатын күткендей, жүрегі күпті болып,
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с.ла цол, арамза билердің әмірін, кәрін
күтті (М. Ә.). Шебер ала цол болатын,
адал хақын беремін, сен де адал істегейсің (ҢЕ). Ңадыры қалың, малы көп, Қылмаған кімге себепті. Ала цолсыз мырза
еді, Кем-кетікті елепті (Абай).
АЛА ҢҮЙЫН 1. Үйтцытып сокцан боран. Соктырып алып завод от тамырын,
Еңбекке төгіп алтын ғылым нұрын, Егесіп дүлейімен табиғаттың, Боранның ала
цүйын аңдып сырын (Қ. А.). 2. Жеңілтек
мінезді, үшып-цонған адам туралы айтылады. Көклан (Ңобыландыға): Тарт, ала
цүйын аңғал жас, Асылға асыл бермес.
Ңара қылыш ңолыңда Ңаһарыма тең
келмес (М. Ә.). Тым құрыса, пәруай, Сыздықты мына ала цұйын Әмірге берсең
етті (М. Ә.).
АЛА ҢҮЙЫНДАТЫП СӨЙЛЕДІ Көптіріп, әсірелей, өсіре, еліре сөйледі.
АЛА КЫСТАЙ Қыс бойы, бүкіл цыста. («Ала» дегенді «жаз» бен «қысқа»,
кейде «күзге» ңосуға болады, жылдың
басңа маусымы «көктем» (жазғытүрым,
жазғытұры) сөздеріне ңосуға болмайды).
Ала жаздай сиыр саудың, картой ектік,
ала цыстай бұзау күттік (Ғ. М.).
АЛАЛЫ ЖЫЛҚЫ, АҢТЫЛЫ ҢОЙ
Мыңғырған мал; табын-табын жылцы,
котан-цотан цой. (Көбіне «алалы» сөзі щ
(боз) түстісі көп жылкы малына айтылса,
«аңтылы» сөзі ақ түстісі көп ңой малына
айтылады). Еспембет: Тобыкты шаялығыңды ңылдың ба, білегі жуандығыңды
кылдың ба? Алалы жылцы, ацтылы цойын жосылтып алдың, Найманда алынбай
жүрген кегің, тимей жүрген есең болса,
оныңды айт (М. Ә.). Алалы жылцы, ацты
лы цой, Аңдыған бөрі жемей ме, Иесі
ұйьщтап жаткан соң (М. Ө.).
АЛАМАН ҢАЗАҢ БАЛАСЫ Нацтылы
контексте «аламан» үрысца, жанжалға
бейімділікті білдіреді. (Бұл, әрине, «халық» сөзіне тән емес. Осы жерде ұран
түрінде айтылып тұр). Шоңмүрын: Ой,
Аламан казац баласы, бармысың түге...
қапта... капта, байла! (М. А.).
АЛАМАН ТАСЫР Ала сапыран, астан-кестен, опыр-топыр. Көрсайдың ішіне
екі болыс, ел жиылып бас і$оскандай у-шу,
азан-ңазан, аламан тасыр (Ж. Т.).
АЛАҢ БОЛДЫ [ETTI] © АЛБАРЛЫ
БОЛДЫ Ойы бөлінді, көцілі бөлінді, алаңдады. Үй иесі ертерек кетіп қалуды да
ойлап еді, біраң жас балалармен алаң
болды (М. И.). Баратын жеріне жүре алмай, не орнығып қалмай, албарлы болды
(AT). Ойынан күдікті ой шыкпай койды.
Осымен ңатар, Әбіштің байқауынша, кей
де Абайды бір мазасыз ойлар алаң етіп,
толңытқандай болады (М. Ә.).
АЛАҢҒАСАР АДАМ
Алды-артын
абайламайтын есерсоц кісі. Алацғасар
сдамнан Аңқау шықпай
ңалмайды
(Ң. Ай.).

АЛА ӨКПЕ БОЛДЫ 1. Адамда, малда
болатын ауру. 2. Аласүрды, аптыцты,
әбден әуре-сарсаңға түсті. Жынды күй
жылыта ма, тоңдыра ма? Көшіріп ңыз
көңілін ңондыра ма? Ңаһарлы ханышадан көлеңке жоң Ала окне болды, кетті
ол бір бала (I. Ж.). Байдың мұндай мақтауын алған малай неге болса да, еліктемей ұшып, бар ықыласымен қызмет қылып, ала өкпе болатын еді (I. Ж.).
АЛА ӨКПЕ ТИГІР [БОЛҒЫР]! қ а рғ ы с. Кеселге үшырағыр! Мына ала өкпе
тигірлеріңді кидірмелетіп қайда апарасың, үйге кіргізейін деп пе едің соншама?
(X. Е.).
АЛАПАТЫ АСҚАРДАЙ Ала бөтен
күшті, айбаты зор. Алғаш айтқан кезеңім,
алапаты асцардай батырмен күш сынаспақпын. Кездескелі ізденіп жүргенім —
өзіңнің іні батырың Кебек! (М. Ә.).
АЛАРА ҢАРАДЫ Үнатпай, ашулана
көз тастады. Иван оған (ңызға) алара царайды. Бірақ, сол сәт жымия келіп, Валя
ны капсыра ңұшаңтайды (ЛЖ).
АЛАР ДЕМІ БІР ТӨБЕДЕН СОҒЫП
Т¥Р Сөзі бір жерден шығып түр. Ал бүгінгі таңда Ңыпшаң пен Әбілңайыр ханның алар демі бір төбеден соғып түр
(I. Е.).
АЛАС-АЛАС, ОТҢА ҢАЛАС Екі жерге жағылған оттың ортасынан көш өткізілгенде айтылады. (Иранша «алас» —
жанып тұрған от. Бұл ескі салт көбіне,
малға індет келгенде колданылған).
АЛА САПЫРАН ӘБІГЕР © АЛА СА
ПЫРАН БОЛДЫ Астан-кестен, карбалас
шак. Осындай бір ала сапыран эбігерге
кашағанды қуып, Сейфолла да әлекке
түсті (С. Тал.). Ңала бықпырт тигендей,
ала сапыран болды (С. С.). Оразбай сапылдап: ашуын да, боқтығын да шежен, ңара
борандатңан дауын, таласын да ала сапы
ран айта жөнелетін кісі (М. Ә.). Далада
жаңа кар кетіп, ала сапыран болып жатса
да, ұстаның дүкенінің іші өте ыссы, әрі
шаң, топыраі(, күйе (С. Шәр.).
АЛА САПЫРАН ЗАМАН [КЕЗ...]
Жаугершілік. цатты дүрбелең уацыт.—
Шырағым, ел тыныштығын жоғалтңан
бір ала сапыран заман болып кетті емес
пе,— деді аңсаңал уһілеп,— жылы-жылы
сөйлесе, жылан іннен шығады, қатты-ңатты сөйлесе, мұсылман діннен шығады
(I. Е.).
АЛАС ¥РДЫ Алып ұшты; тынышсызданды; жүрегі тулады. Жүрегі алас ұрат,
аттай шабат (С. Д.). Айшаның ңиялы
караңғы қорадан асығып, іздегендей алас
ұрып келе жатты (С. С.).
АЛА ТАЙДАЙ БҮЛДІРДІ [БҮЛШДІ]
1. Лаң, бүлік салды, атыстырып-шабыстырды; астан-кестені шыцты. Елді ала
тайдай бүлдіріп, сені мұнша не қара басты, көк төбеті (С. 0.). Бір уақытта елдің
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іші ала тайдай бүлініп, адам басы дал
болды да қалды (Ғ. М.). 2. Қатты ашуланды, долданды.
АЛА ТОПАЛАҢДАТТЫ Бөрі тигендей
цылды.
АЛАУ-ДАЛАУ БОЛДЫ Бұл жерде
цалай болса солай, жалаңаш-жалпы, алца-салца күйінде жүгіре шыцты деген ма
ринада. Тәңірберген жіберген жігіттің
алдьша түсіп, дедектеп басып, сыртңа
алау-далау боп жүгіріп шыңты (Ә. Н.).
АЛАУ ¥РДЫ © АЛАУ-ЖАЛАУ БОЛ
ДЫ [КҮЙДІ] Іші элем-жэлем боп күйді,
от болып жанды. Ілияс та кеткелі жатыр.
Оның аз ғана жүгі буылған. Бірақ, ішінде от жанғандай алау ұрған қиналу күйі
кетер емес (М. Ә.).
АЛА ¥СТАДЫ Алалады, әділ карамады. Балаларды ала ұстамай, бәріне бірдей ңарап, үй ішіндегі, айналадағы өмір
үлесіне бірдей Тарту керек (ХМ).
АЛА ШАБЫР Аралыц, туыстығы ша
мали ағайындар туралы айтилып түр.
Мынау сыйлы жиеннің сылтауы болмаса,
осынау ала шабыр ағайынның осыншалық үйіріліс табуы неғайып (Т. Ә.).
АЛА ШОЛАҢ БОЛДЫ Қар ери бастади, жер ала тартти. Ңар ала шолац болған. жазғытұрғы уақыт екен (ШС).
АЛАШТЫҢ АЗАМАТЫ Қазацтың баласы, казак. («Алаш» сөзі ескі дәстүрде
кей уаңыт «қазав» сөзінің ұғымын білдірген). Балуан ІІІолақпен кездесіп те
көрген адам емеспін. Сонда да алаштың
атаңты азаматьіның бірі ғой деп, іштен
сыйлайтын ем, абадтыға ол түскенде, ішім
ашыды, біраң амал қанша (С. М.).
АЛБАСТЫ [ӘБІЛЕТ, ДАРА] БАСДЫР! ң а р ғ ы с. Бұлар әдетте ашуланғанда, біреуге кейігенде жамандъщ келсін
деген мағинада айтилады. Хан емессің
касқырсың, Дас албасты басцырсың, Достарың келіп табалап, Дұшпаның сені
басңа ұрсын (М. Ө.). Бірі — әлгі әбілет
баскыр Сандыбай да, екіншісі — біздің
колхоздьщ бір жігіті (Ң. Сат.). Қара басцыр, тал түсте осыны көрмей, не ңара
басты! (AT).
АЛБАСТЫ [ӘБІЛЕТ, ДАРА] БАСТЫ
[БАСДАН] Масцара болып, оңбай калды;
жын үрып, түкті білмей цалды. Надан
халыңтар эйел бала туғанда, әлсіреп, талса, оны «албасты басты» деп түсінетін
(Ы. А.). Ей, Сүйіндік,— деп киіп кетіп,
ұрыса сөйледі,— албасты да ңабақка ңарай басатын (М. Ә.). Бірак, кенет үстін
албастыдай басып, алқымынан кысд-аштай жабысып, темір саусаңтар үнін шығартпады (I. Е.). Алжып тұрсың ба, Жалмакан-ау, әбілет басты ма сені?! — деп
ентікті Байсаңал екі иығынан демін алып.
Мал ашуы — жан ашуы, жүрегіне шоң
түскендей, шоршып кетті (С. Тал.). Әбілет басцан елерме, Сөзге жуық көлер ме?
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Түзу сөзге сенер ме, Түзелмесін білген
ез (Абай). Талайы бозбаланың болған
ғашың. Уай шіркін! Болсайшы деп бізге
нәсіп, Егерде Дамарменен тіл кағысса,
Дұдай ұрып жым болар, цара басып
(С. Т.). Міне, екі күннен бері Нұрымның
да жүні жатыңқы, иығы салбырайып, тәңір алғырды мүлдем ңара басып кеткен
(С. Т.).
АЛБЫРТ КӨҢІЛ Алып үшпа ой, жастыц пікір. Дайтейін, сорға тағы жаңылыстым, Дапыда жөні баоқа жолға түстім.
Асығыс албырт көңіл ағат кетіп, Тағдырдың бал орнына уын іштім (Б. К.).
АЛҒАНЫҢ [АЛҒАН ЖАРЫҢ] АДАЛ
БОЛСЫН! а л р ы с. Қосағыңды іүүдай
адалынан жолыцтырсын деген мағьінада.
АЛҒАНЫҢ АС БОЛМАСЫН [БОЛМАҒЫР]! АЛҒАНЫҢ [ЖЕГЕНЩ] КӨЗЩНЕН [АУЗЫҢНАН, МҰРНЫҢНАН, ЖЕЛКЕҢНЕН] ШЫДСЫН! қ а р р ы с . Өзіце
бүйырмасын деген мағынада. Бала үйленсе, бәлеге каласың — деп, Омар отыр.
Алғаның ас болмасыні — деп, жастар
отыр. Осы қарғыс саған лайыкты ма, Дамалбек? (С. Төл.). Таңңыбай: Келінжанау, аң келін-ау, түн көрмейін, күн көрмейін, жегенім желкемнен шьщсын, Шоқбикенің өзі мені қорңытып, ңолындағыны
қағып жүр (С. Ад.). Мен төремін. Білмедім ватер төнерін. Болмады дегенім,
Желкемнен шыцты жегенім (Д. Е.).
АЛҒЫ-БЕРГІСІН БАСДАРДЫ Шаруашыльіғына царады. Арзының өзі керуен
тартып, сауда жаоауда, үйіндегі алғы-бергісін басцаратын адамы болмайды (ДЕ).
АЛҒЫС АЙТТЫ Ризальщ білдірді,
рацметін жаудырды. Бүркіт кып бізді
баулаған, Ленинге айтам мың алғыс
(Д. А.). Колхозшылар баяндаманы ынтамен тыңдап, алғыс айтысып тарңасты
(С. Ш.).
АЛДА ҒАНА КӨК ШЕШЕК-АЙ [ЖҮГЕРМЕК-АЙ]! Кейіс-үрыс сөзі. Алда ғана
көк шешек-ай, мықтадың-ау деп, кемпір
көзін уқалап ңала береді (ДЕ). Алда ғана
жүгермек-ай,— деп, екі аяғымды бір етікке тығып алып, ізіне түсіп, қуа бердім
(ДЕ).
АЛ-ДАЛ БОЛДЫ Әуре-сарсац күйге
түсті, дуын-дуын болды деген мағынада.
Ал-дал боп атакты аңын жыр толғатып,
Ойлайды кейде отырып, кейде жатып. Келешек дастанына «Әлия» атты Іздейді сөз
асылын күн-түн қатып (Ж. М.).
АЛДАМШЫ ОД Бүл жерде акын алдамшы, көз бояушы, шын жалғаншы де
ген мағынада алған. Жауыз жалған,
алдамшы оцпын, Кім кірмеген кермеңе.
Мен де соның бірі боппын, Дош! — де,
қолды серме де (Б. К.).
АЛДАП ¥РДЫ' [СОДТЫ, ТҮСІРДІ]
Алдандырып отырғызып кетті, цызъщтырып, жолдан тайдырды. Ахиретте сауап
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жок, Алдап үрар дүние боң, Бай кісіні қадірлеп, Жарлыны кем көрген соң (Д. Б.).
АЛДИЯР ТАҢСЫР! Қүлдыц, эміршім
деген мағынада. («Алдияр» деген — «алла жар» болсын, «алла дос» болсын деу.
Бұл фраза ескі дәуірде колданылған).
Алдияр таксыр, агат айтсам, айып етпеңіз, ызалы сөз ңашан да қаттыраң шығаДы (Ә. Ә.).
АЛДЫ-АРТЫНА ҚАРАДЫ Түбін ойлады; келер-кетерін. аңғарды; пайымдады, жан-жағын топшылады, абайлады.
Сонда ақын белін буынып, Алды-артына
царанар. Дүние кірін жуынып, Көрініп
ойға сөз салар (Абай). Дос та елден, жау
да елден, Алды-артыңа царарсьің, Күндестік те еліңнен, Міндестік те еліңнен
(Д. Б.).

лыц цылды, істеген ісін, свзін өзіне айғац;
цылды. Келмей цалмас алдына, Ер жігітті
қорласа. Жамандарға сөз айтсаң, Жағаңнан алар жармаса (М. Сұл.). Ңайдан білдің, тоғыз би, Боларын неден казаңның?
Ңатерлі ңызың мен болсам, Алдына келсін балаңның (А. Аз.). Мен үш рет өэ
істегеніңді
алдыңа келтірдім,— дейді
(ҢЕ).
АЛДЫН АЛА Күні бүрын. Бар болыста, Абай сол елдердің естияр, адал деген
адамдарымен алдын ала ақылдасады да,
Лосевскийге өзінің «пәленді сайлау лайыі{» деген ұсынысын айтады (М. Ә.).
АЛДЫН АЛДЫ Бзрінен бүрын, күні
бүрьін карсы эрекет етті, і(арсы айла жасады. Невроздың алдын алу шараларын
іске асырып отыруда ішкі күрылысымызда кездесетін көп ауруларды болдырмаудың үлкен маңызы бар (М. Ңайр.).
АЛДЫНАН ДАУ, АУЗЫНАН СӨЗ
КЕТПЕДІ Айтыс, дау-іиарды алдынан жібермеді. Іріңдеп, сығырайып екі көзі,
Болыпты Керейдің бір бұлдысы өзі, Алды
нан day, аузынан сөз кетпепті, Айтңанда
Керейлерше «Дэудің өзі» (I. Ж.).
АЛДЫНАН ЕШКІМ [ЖАН] ШЫҒА
АЛМАДЫ © АЛДЫНАН ШЫҢПАДЫ
1. Қолын цацпади, бетін цакпады, кайырмады; цатты күрметтеді. Ңыз ішіндежалғыз едім. Туганымнан алақанына салып, аялап есірген атам, анам — ұям еді.
Әлі де өзге күнде алдымнан шығары жоіf
(М. Ә.). Барар құс басы ілгері, Кім шығып кепті алдыма? Ңалауым сенен жан
ата, Ңаруымды сай алам (Д. Б.). Аса тілеулес ағасы Абай оның алдынан шыкпайды және ешкімге бетін де кақтырмайды:
(М. Ә.). Ең алдымен баласына естігенде1рін айтып, әке алдынан шыцпаудыц керек.
екендігін тапсырды (К. О.). 2. Өр көкірек„
цаһарлы, әктем кісі туралы айтылады;
бетіне ешкім царсы келмеді. Алдынан шыға алмады ешкім мүның, Бәрін де алды,
қорңытты жолдағының. Жан шықпады,
алдынан токтауы жоц, Жер жүзін жеке
билеп алушының (Абай).
АЛДЫНАН [АЛДЫҢНАН] ЖАРЫЛҢАСЫН т і л е к. Дегенің болсын, бацытты бол. (Кебіне жүргінші, жолаушыға
айтылады). «Жүрт сыйлайтын Масанның;
немересіп үстағаннаи жаксы ат алмаспын,
алдынан жарылцасын, қоя берейін»,—
деп шешті Ағыбай (I. Е.). Сенің де алла
алдыцнан жарылцасын (ҢЕ).
АЛДЫНАН [КЕСЕ-КӨЛДЕНЕҢ] ӨТПЕДІ Үлкен ибалыц істеді, сыйлады, ізет
сацтады, күрмет етті. Оның жақсы бір
мінезі өзінен үлкендердің алдынан кесекөлденец өтпейтін еді (С. М.). Алдыңнан
кесе өткен <
жок, кұдай айғак (С. Т.).

АЛДЫ-АРТЫН БІЛМЕЙТІН Жөн білмейтін, пайымына жетпейтін, тоң мойын.
Тогызбын деп мақтанба, Алды-артын білмейтін Доңыз шыкса қайтесің (ШС).
АЛДЫ-АРТЫН ОРАДЫ Алдын ала
ойлап, царсы келуге тұрша бермеді.—
Балам-ай, алды-артымды орап алдың-ау,
осы сен, ә? — деп, Сүйіндік аңырын күле
түсіп, екі ойлы боп ңалды да, Асылбекке
қарады (М. Ә.). Алды-артымды орап, қамап болдың-ау, жарқыным (М. Ә.).
АЛДЫ КЕҢ Ңайырымды, пейілді,
кешірімді; цанша дегенмен, алдына келгенге цайырымы мол деген мағынада.
Ңанша зәрлі, сұсты болса да, кішіге алды
кең кісі жайылып сала береді (AT).
АЛДЫНА БАС ИДІ Тағзым етті; бағынды, мойынсүнды. Ңылған ол аң патшамен алыс-беріс, Алдыца бас иіп тұр
бар дұшпан кеп (Ш. Ж.).
АЛДЫН АҒАЛАДЫ д и а л. Алдына
шыцты, озды. Жаксы киімдерін киіп шык
са, бұл кісі көптің алдын ағалайды (Сем.,
Ақс., Көкп.).
АЛДЫНА ҢАРА [МАЛ, ЖАН] САЛМАДЫ 1. Жарыста алдына мал түсіріп
көрмеген күлік-жүйрік туралы айтылады.
2. Өзгеге есе-жол беріп көрмеген, сөзге жүйрік шешен, ацын, т. б. туралы айтылады.
Алдына жан салмаған Біржанға Сараны
да жеңу мұрат. Бірак, ол Сараны көруді,
тілдесуді, сырласуды арман етіп келзді
(М. Ә.). Сол кашықтыққа баттерфляй әдісімен жүзуде К.арағ.андының өкілі В. Бу
шуева 1 минут 28,2 секунд уаңыт көрсетіп,
алдына жан салмады (ЛЖ).
АЛДЫНА КЕЛГЕНІН ТІСТЕП, АРТЫНА КЕЛГЕНІН ТЕПТІ Маңьіна жолатпады. (Тым тентек, мінезі шадыр кісі, ат
туралы айтылады). Барған кісіге Шалкұйрық ат ұстатпайды. Алдына келгенін
тістеп, артына келгенін теуіп, маңайына
жан жуытпайды (КЕ).
АЛДЬШАН ӨТТІ Бір іске кіріспестен
АЛДЫНА КЕЛДІ © АЛДЫНА КЕЛ- бұрын басца біреуден ыктияр-рүцсат сүТІРДІ © АЛДЫНА
КЕСЕ-КӨЛДЕНЕҢ рау мағынасында айтылады. Оның арка
ТАРТТЫ 1. Өз басына келді. 2. Бетіне са- тіреуі керей, сенсің. Алдыңнан өткелі келг
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дік (С. М.). Таутүрген аулына келген сайын мен шопаңдар ағасы Ңалмұңамбет
ңарияның алдынан өтпей кетпеймін (КТ).

АЛЛА
АЛДЫҢА ҢҮДАИ КЕЛТІРСІН! қ а р-

ғ ы с. Ңылған жамандығы өзіне келсін.
Алдыңа ңүдай келтірсін, Маған қылған
ісіңді (ҚЖ).
АЛДЫНАН ШЫҚТЫ 1. Қарсы алды.
АЛДЫҢНАН АҢ КҮН ТУСЫН, АРДаяшылар алдынан шығып, үйді-үйге ертіп жүрді (AT). 2. Қарсы келді, алдын ТЫҢНАН АЙ ТУСЫНІ а л ғ ы с. Жольің
орады, орағытты. Енді алдыңнан шығай- оцғарылсын, жолың болсын, цүдай бетіңын, Жауған күндей себелеп. Ақмырзам- нен жарылцасын.
ды өлтірдің А« сойылмен төбелеп (Б. Ң.).
АЛ ЕНДІГІН АЛДЫРДЫ Өңін, жүзін
3. Біреуге істегені (жаксылығы не жа- солдырып, қайғыға батты. Үйде отырған
мандығы) цайтты. Тілідөн берген бағым арудьщ ал ендігін алдырып («Шайыр...»).
бар, Хауіпте көңіл тұрады. Кісіге ңылған
АЛ КЕП... Өршелене кеп, үстін-үстін
жақсы ісің Алдыңнан барып шығады
екілене кеп. Ар жағынан тағы да құсық
(М. Сұл.).
лықси бастаған соң, аузымды екі алакаАЛДЫНА ТАРТТЫ Бұл жерде мойын ныммен бастым да, далаға жүгіре жөнелұсындьіру, алдына жүгіндіру мағынасын- дім... Босағадан шыға беріп, ал кеп құс,
да қолданылып отыр. Ңарашаш деді: — ал кеп құс! (С. М.). Сонан бақсы білеудей
Ізіңмен бәрің де қайт, Әділ кел, Әлімңұл- сегіз кырлы сарыбас қамшыменен өзін-өзі
ға болмай мият. Сиякты Сапа к итің кірді ұрып, бүлініп кеп: «аруак, аруаңі» деп,
үйіме, Алып кел, айыпкерді алдыма жындарын шаңырып, бір олай, бір бұлай
тарт! (I. Ж.).
зырылдап жүгіріп, ал кеп ұрмасын ба?
(С. Т.).
АЛДЫНА ТҮСТІ 1 Үлкеннің жолын
АЛҢА-ҚОТАН ОТЫРДЫ Айнала цазалу, дәстүрді бүзып, ағаныц алдына шығу мағынасында. Аға алдына түсу Қасым цатар боп, жағалай, тізіле отырды. Түске
төре балаларының арасындағы дәстүр таман ауыл сыртындағы кең көгалда
емес, сөйтсе де, ағалары Саржан мен Есен- жұрт алца-қотан отырды (С. К.). Жұртқа
келдінің қылығына Кенесары түсінбейді ңұр Ордабаев ұрынған да, Жиналып алцацотан отьірғанда, Бетіне кателігін басушы
(I. Е.).
еді, Білетін жүмысшылар бұрыннан да
АЛДЫНА ТҮСТІ2 Бағынды, көнді.
(Т. Ж.).
АЛДЫНА ТҮСТІ3 [ШЫҢТЫ] Озьщ
АЛҢАМ-САЛҢАМЫ ШЫҢТЫ Албаболды, асып кетті. Дәукем бидің қатыны жұлба болды, тозығы жетті. Екі МТС-7
пейілі кетіп, Пейілі кетіп тұрғанда, кел- тракторының жөндеуді күтіп тұрғанына,
дім жетіп... Алдына ¥лы жүздің түсемі- міне, бадандай үш ай. Ал, алцам-салцамы
сің, Шөжені іздеп келген өкпелетіп? шыщан комбайндар қаншама? (ЛЖ).
(Ш. Ңар.).
АЛҢЫМҒА [ЖАН АЛҢЫМҒА, АЛАЛДЫН [БАҒЫН] АШСЫН т і л е к .
ҢЫМНАН] АЛДЫ [ТАЯДЫ] Қыспаща
Жолы болсын, бакытын ашсын, бетінен алды, апшысын ңуырды, тығырыща таяжарылцасын деген мағынада айтылады. ды, өлерменге келтірді. Жоспарымыз
Ңойнынан ңұндыз алып, Абыздың алды орындалып, Жұмыс кірді қарқынға. Тап
на салып: — Ақбас құндыз алдымды аш жауының іші жанып, Алдык біз де алсын, бата бер, әз аға,— деді (М. Ә.).
цымға (Б. М.). Адамзаттың дұшпаны фашизммен алысып, Жауға ойран салғанда,
АЛДЫН АНІЫҢ, АРТЫН ТҮМАН Жауды алцымнан алғанда (Жамбыл).
ҢЫЛДЫ Қуғыншыдан тылсыммен артын
АЛҚЫМЫНА [ТАМАҒЫНА] АШУ
тасалады, ізін жасырды. Ханның ңызы
ңара жорғаны мініп алды. Сол кезде қара ТЫҒЫЛДЫ Көмейіне тірелді; ызаға,
жорға алдын аишц, артын тұман цылып, ашуға бульщты. Алғаш бір ойлап, алқьімына ашу тығылып келген күйі осы еді
ңызды алды да жөнелді (ҢЕ).
(М. Ә.). Ашуы тамағьіна тығылып, шашаАЛДЫН КЕС-КЕСТЕДІ 1. Аяғына ора- лып, шарылдай сөйлеп кетті (AT).
лып жүргізбеді, кедергі болды. Алдын
АЛҢЫН-ЖҮЛҢЫН КЕЛДІ д и а л.
кес-кестей, аң таяңты, ак; сақалды Маңаш
келеді екен, тосып алды (Ғ. Мұс.). 2. Сө- Асығыс келді, шұғыл келді. Біз осы хабарды естісімен алкын-жү лцын келдік
зін, әңгімесін бүзды, киіп кетті.
(Шығ. Ңаз., Больш.).
АЛДЫН ОРАДЫ 1. Жолын кес-кестеді.
АЛЛА [-НЫҢ, Қ¥ДА, Ң¥ДАИДЫҢ]
2. Айтар сөзініц бағдарын күн ілгері білді.
ӘМІРІ [ҮКІМІ, Б¥ЙРЫҒЫ] Басца салды.
АЛДЫН ТОРЫДЫ [ТОСТЫ] Жолын тағдыр бұйрығьі, жазмыштыц цалауы,
күтті, аңдыды. Отыз кұл аңылдасты бас- цүдай үйғаруы дегеи мағынада. Қүдай
ты ңосьш, Өлеміз деп ойлады жаннан шо- бүйрығы болса» құрықтағың ңұтылып
шып. Бір шеттен бір жағаға келе жатқан кетеді (АТ). Бала анадан тумақ бар. Алла
Кәрі иттің ұстай алды алдын тосып әмірін білмек жок (БЖ). Жібегім неге қорқады. Жаман, жаңсы болоа да Алланың
(Абай).
* «Алла», «ңұдай», «пір» сөзімен келетін фразалардың көбі д і н и ұғымда.
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болар эшірі (ҚЖ). Келін, цұда бүйрығы,
шариғат пиғылы. Жақынды жат көрмеңіз,
Бұрынғы, соңғының жолы {I. Ж.).
АЛЛА [ҚҮДАЙ] БАҒЫН АШТЫ
Жарылцады; жолы, дегені болды. Базарбайдың Төлеген Енді белін түйінді, Асыл
киім киінді, Бағьтды алла аіиқын деп,
Пірлеріне сыйынды (ҢЖ).
АЛЛАҒА
[ҢҰДАЙҒА,
ТӘҢІРГЕ]
ЖАЗДЫ © ҢҰДАЙҒА
ШЕТ
БОЛДЫ
Діни түсінік бойынша «алла жолынан
ауытцыды», «күнәкар болды*, *жазыцты
болды» деген мағынада айтылады. Бірінші тілек тілеңіз: Бір аллаға жазбасца.
Екінші тілек тілеңіз: Пиғылы пасық залымның Тіліне еріп, азбасқа (Б. Ң.). Бақсы да, сірә, болмадың. Өлең айтып оңбадың. Ел ішінде азыпсың. Бір цұдайға жазыпсың (Жамбыл). Құдай жазбасын да,
есіткенде иманың түршігеді (Б. М.). Тәңірге жазып, мінбей-түспей арып, шөмеңдеп,
дуаналыкпен бір күн болған буралың неге
жарайды? (Абай).
АЛЛАҒА МАҢ¥Л БОЛСЫН Орьшды,
лайыц, жөн іс болсын. Болмайды енді тұрысым, Мат^ұл болсын аллаға Менің бұ
кылған жұмысым (М3).
АЛЛАҒА [ҢҮДАЙҒА]
МІНАЖАТ
ЕТТІ Сыйынды, жалбарынды. Ңұбылаға
карай бас ңойып, Мінажат етіп аллаға,
Сәждеге басын салады (ҢЖ).
АЛЛАҒА [ТӘҢІРГЕ] ТӘУЕКЕЛ [НАР
ТЭУЕКЕЛ] ҚЫЛДЫ Аллаға арца сүйеді,
сенді, үміт артты деген мағынада. Тән
жаратқан, жан берген Тәуекел цылдым
аллаға (БЖ).
АЛЛАҒА [Қ¥ДАЙҒА] ШҮКІРЛІК
ҢЫЛДЫ Құдайға тэубе цылды, ризалыц
білдірді. Бір жеп алып, шүкірлік Қылайын деп аллаға, Тұмсығында ірімшік, Ойланып қарап тұр еді (Абай).
АЛЛАДАН ПАРМАН [ПЭРМЕН] ТІЛЕДІ Көмек, цуат сүрады. Базарбайдың
Төлеген Жайыңңа қарап жол тартып,
Алладан парман тілеген (ҚЖ).
АЛЛА ДЕП АРАҚ ППІП, Ң¥ДАЙ ДЕП
ҢУЫРДАҢ ЖЕДІ Маскүнем туралы ай
тылады.— Халің ңалай, бауырым? — дедім аузыма сөз түспей.— Ңалай болушы
еді, алла деп арац ішіп, цұдай деп цуырдац жеп жүріп жатырмыз (Б. Ңыд.).
АЛЛА [Ң¥ДАЙ, ТӘҢІРІ] ЖАР [ДЕMECIH] БОЛДЫ Құдай цолдады, сүйеді.
Алла маған жар болса, Еліме алып жөнедім, Артымнан келіп жатқан соң, Не
ғылып жүрген адам деп, Білейін сені деп
едім (ҚЖ). Көзін ойып барады, Күнде
тесіп төбесін. Ақсаңалдан әл кетті, Болмаса тэцрім демесін (Ш. Ң.).
АЛЛА [Ң¥ДАЙ, ТӘҢІР] ЖАРЫЛҢАСЫН т і л е к б а т а. Қүдай оңдасын, тілегіне жеткізсін.
АЛЛА [Ң¥ДАЙ] НӘСІП ЕТТІ [АЙЛАДЫ] Қүдай бүйыртты. Алла нәсіп айласа.

Бір сұлу қызды аламын. Алла нәсіп етпесе, Ендігі сөздің қыоі^асы, Мевеге таман
барамын (ҚЖ).
АЛЛАНЫҢ ЖАЗҒАН ПАРМАНЫ ©
АЛЛАНЫҢ ЖАЗУЫ Алланыц әмірі, тағдырдың жазуы, бұйрығы деген мағынада.
Шырағым, мына баланы жаі^сылап баң,
сені де осындай шағыңда баңқан едім,
серік болсын, бағып күт, бұл да алланыц
жазуы шығар (ҚЕ).
АЛЛАНЫҢ [ҢҰДАЙДЫҢ] КӘРІ ТИДІ Қүдайдың цаһарына душар болды.
АЛЛАНЫҢ [ҚҰДАЙДЫҢ] СҮЙГЕН
Ң¥ЛЫ Құдайдың жарылцаған пендесі.
Адамшылыңтың қарызы үшін еңбек қылсаң, алланың сүйген цұлының бірі боласың (Абай).
АЛЛА [ҢҮДАЙ] ОҢҒАРДЫ [ОҢДАДЫ] © АЛЛА [Ң¥ДАЙ] РАҚЫМ ДЫЛ
ДЫ Мейірі түсті-, цүдай жарылцады, сэтін, орайын келтірді. Қүдай істі оңдаса,
Ісім жөнге келгенде, Ңамалаған көп душпан, Әлі де болса қойдай ңылып айдармын (М. Ө.). Көріскен соң бір дидар, Алла
оңғарып келгенде. Сынаушы сонда табылар, Мұнда жаткан елден де (Абай). Алла
рацым цылмасаң, Ңорлықпен күнім кешіпті (М3).
АЛЛА [ҚҮДАЙ] САҚТАДЫ Аман
цалды. Ғарыптардың панасы Өзің сацта
аллаһи (БЖ).
АЛЛА [ҢҰДАЙДЫҢ] САЛҒАНЫ ©
АЛЛАНЫҢ [ҢҰДАЙДЫҢ] САЛҒАНЫН
[БАСҢА САЛРАНЫН] КӨРДІ [КӨТЕРДІ]
Басца түскен нәрсеге, көресіге шыдады.
Көтердім алла салғанын. Тістеулі кетті
бармағым. Мыстан кемпір, қайтейін, Кесір болдың келдің де... Ішімде кетті арманым (М3).
АЛЛА [Ң¥ДАЙ] ТАРАЛА Қүдіреті
күшті цұдай. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі (Абай). Сен алла
тағалаға алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің?
(Абай). Цүдай тағаланың затына пендесінің акылы жетпесе, дэл сондай ғашыңпын демек те орынсыз (Абай).
АЛЛА Т¥ЗЫН КӨТЕРДІ Сапарға иіыцты, түз-дэм алыстан бұйырды. Тұзымды
алла көтерсе, Ниет ңылдым алыс жол
(ҚЖ).
АЛМА БЕТ Қызыл шырайлы, топ-толыц, жас, балғын жүз туралы айтылады.
Алма беттер албырап, Тұлымдары салбырап, Тыңдап отыр сабагын (Ғ. О.). Бір
суынып, бір қызып, Нұржәмила албырап,
Әнге басты сызылтып, Алма беті балбырап (А. Т.).
АЛМАҒАЙЫП ІС Бірде олай, бірде
бұлай болып кетер хауіп-цатері бар іс,
эрекет.
АЛМА-КЕЗЕК АЙТЫСТЫ Кезекпе-кезек сөйледі. Үшеуі тегінде өзара сөйлей
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бастаса, ұдайы Алматы мен Семейді алмакезек айтысып, салғастырумен болысатын
(М. Ә.). Аядай бөлмеде отырған үшеуміз
бізге алма-кезек сұрақ беріп, ұзак; сөйлеткен ана ендігі сөз өзінікі екенін айтқызбай
ұңтық (Ә. Нұр.).
АЛМА МОЙЫН, АРШ ЫН ТӨС © АРТ Т Т Ы Н т ө с , АЛМА
МОЙЫН Әдемі, ат
сағац, үзілме сұлу мойын. (Көркем әйел
туралы айтылады). Дәмелі қаршыға да,
ifapa кұс та, Боп тұрсың сен бір үйрек көлден ұшңан. Аршын төс, алма мойын, қиғаш қастан Ешбір жан көре алмадым
сенен асқан (И. Б.).
АЛМАС ТІЛДІ Өткір, әділ тілді; шешен сөзді; сөзі мірдің оғындай. Тақылдаған таңдайы, Кере карыс маңдайы.
Алмас тілді немесе ІНешен болар ма екенсің? (С. с.).
АЛМАСЫН ҢАНҒА СУАРДЫ Жауыцты, кектенді. Найзасын ңарға асынып,
Алмасын цанға суарар... Ақ білегін сыбанар (Б. Ө.).
АЛПАМСАДАЙ [АЗАМАТ] ЖШТ
Сойталдай, еңгезердей ірі. Он бүктеліп, зор
тұлғалы, алпамсадай азамат түсіп жатты
(ЛЖ). Агроном ағай Ермұса Есмұхамбетов: «Алпамсадай жігіттер тұрганда, мектептің оқушы кыздарына техниканы сеніп
бере алмаймыз»,— дегені бар емес пе?
(ЛЖ).
АЛПЫС ЕКІ [АЛПЫС АЛТЫ] АЙЛАЛЫ Қу, амалы көп. Арт жағынан жауырыны бүлкілдейді, Ңыран бүктеп астына
дәл басқанда. Ңұсы да, иесі де ңоразданар, Алпыс екі айлалы түлкі алғанда
(Абай). Аждаһадан кем емес, Аузын ашкан айбарлы, Алты жүз кірген соғыска,
Алпыс алты айлалы (Д. Б.).
АЛМА МОЙЫН, Ң¥БА ҮЙРЕК Діни
үғымда береке дарығанға көрінетін касиетті зат мағынасында (Ң. орда., Арал).
АЛПЫС ЕКІ ТАМЫРЫ БОСАДЫ [ИІДІ, ҚАҢСЫДЫ] Елжіреп, мейірі түсті,
емірене сүйсінді; жүйе-жүйесі босады. Токсан келді есіліп, Екі аяғын көсіліп, Алпыс
екі тамырдың Бәрі бірдей шешіліп (ШС).
Алпыс екі тамыры босап, ырқына көнген
кезде, сұраған жеріңді бере кояды. Тек
сөйлесе біл (С. Төл.). Әннің аяғын сыбызғыдай сұңңылдатып, ботадай боздатңанда,
отырғандардың алпыс екі тамыры иіп,
көкейін кесіп-аң жіберді (I. Ж.). Тауға
біткен шие-ді, Босатты бала түйені. А л
пыс екі тамыры Алпамыстың иеді, Ат
үстінен көтеріп, Алдына алып сүйеді
(АБ). Аяз қысса мүйізді, Мүйіз қысып
тұқылды. Қаталаса тұңымың, Алпыс екі
тамырыц Қаңсып цалған сықылды (Д. Б.).
АЛТАЙЫ ҢЫЗЫЛ БӨРІК [ТҮЛКІДЕЙ] Асыл түлкінің терісінен істелген
бөрік. (Көрікті, сұлу мүшелі, сылаң әйел
(кісі) туралы да айтылады). Бұкпантайламай айта бер. Есет! Шіркін, алтайы цызыл түлкідей бала емес пе, ңазір көрдің
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бе ол періштені? — деп, өзінің оны Кенжебекке нұсңағандағы түпкі мақсатын
жасыра түсті (Р. Р.).
АЛТАУ АЛА БОЛСА Өзара араз, ала
ауыз болса; өзара ынтымак, береке болмаса. Алтауың ала болып тұрған күнде,
Асыңның аузыңдағы кетуін тос. Таласты
алалықпен тастамасаң, Бір күні туған
жерге айтарсың «ңош». Бірлікпен илеу
салған құмырсқа да, Ңазағым, ісің оңбас,
бірікпей цос (С. Д.).
АЛ ТҮШКІРДІМ: «АПТҮЩЫ!» Ащ а
жору ырымы; лайым солай болғай де
ген ырым түріндегі тілек. Желге-күнге
тигізбей, Жекеше өзін бактыршы. Боталайды боз інген, Болғай мың бір қатасыз,
А л түшкірдім: «аптүщы!» (I. Ж.).
АЛТЫ АЛАСЫ, БЕС БЕРЕСІ ЖОҢ
Ешбір цатынасы жоіf; таныстығьі, жацындығы жоц. Көрсеңші бұл неменің әуселесін, Жол деген сылтау қыпты бірнемесін.
Маманның матап алдым қызын өзім, Са
ган жоц алты аласым, бес бересім (М. Ә.).
АЛТЫ АЛАШ [-ТЫҢ БАЛАСЫ] Ескі
дәуірде күллі цазац, кейде «тұтас цазаццырғьіз» деген ұғымда цолданылған. Білемін, хан Бәйеке, нарлығыңды, Келсе
кең, ңайтса қайтпас тарлығыңды, Баласын алты алаштың шырң иіріп, Ел билеп
жүріп тұрған хандығыңды (Ш. Ж.).
АЛТЫ АРЫС Ірі-ірі ру-тайпаны туыстыц жағынан топтағанда, «арыс» сөзін
цолданады. Алты арыс Шекті деген ел
бар, Ац Жайық деген өзеннің бойында
(ҚЖ).
АЛТЫ БАҢАН ТЕПТІ Алты ағаштыц
басын біріктіріп арцан байлап, эткеншек
(әлпеншек) теуіп ойнайтын ойын. Тоғжанның жеңгесі мен Ербол алты бацан тебу
ңонақтың жолы деп, элпеншекке Абайды
отырғызған (М. Ә.).
АЛТЫ БАСТЫ АЙДАЬАР Айбарлы
да, күшті, дүлей. (Бүл фраза «жеті басты
жалмауыз» түрінде де айтыла береді).
Ондай жағдайда, алты басты айдаһар
болса да, Ңоңыркұлжа, Ахметтерден еш
алу оңайға түседі (I. Е.).
АЛТЫ БАТПАН Аса зор, улкен; тым
ауыр. Көтердім алты батпан дәудің ба
сын (ҢЕ).
АЛТЫ БАТПАН АЗАП Ауыр жол,
циянат-цасіреті мол өмір жолы. Білемін
алдым азап алты батпан, Мен емес арам
істе арын сатңан. Сұм заман сыбағама
сені берді, Талап ба.ц, жауың болсам, тағы
тапқан (М. Ө.).
АЛТЫ ҢАБАТ АСПАННЫҢ АР ЖАҒЫНДА © АЛТЫ ҢЫРДЫҢ АР ЖАҒЫНДА © АЛТЫ ҢЫРДЫҢ АСТЫНАН Алыста, циырда; алыстан, циырдан. Алты
цырдың ар жағында жүрсе де, аман жүрсін, өлтірмей оны өтірікші әйелге беріңіз,
мен баламның тірлігін тілеймін (ШС).
Мен Біржан болғалы биыл емес, Өлең шір-
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кін біздерге қиын емес. Алты цырдың I
аетынан ән шырқасам, Даусым отарбадан
кейін емес (Б. Қож.).
АЛТЫ МАЛТА АС БОЛМАЙ Баща
циыншыльщ күн туып, жартымсыз тамацца көніп деген мағынада айтылады. Тебінгі терге шірімей, Терлігі майдай ерімей,
Алты малта ас болмай, Өзіңнен туған жас
бала Сақалы шығып, жат болмай (М. Ө.).
АЛТЫН АЙДАР, ЖІБЕК ІІІАІНТЫ ©
АЛТЫН АЙДАР, ҚАЛАМ ҢАС © АЛ
ТЫН АЙДАР, ШОҢ БЕЛБЕУ Ңисса-дастандар кейіпкеріне тән суреттеу дәстүрі,
сүлулъщ өлшемі. Ақылың, Манат, сенің
жұрттан асты, Ңыз едің алтын айдар, жібек шашты. Ңасқитып, күрек тісің күлімдетіп, Ңылмады-ау ңұдай душар сіздей
жасты (М. Б.). Мысал сөз алтын айдар
жібек деген, Ңыз едің сөз қадірін білед
деген. Сөзімді гәуһар деген цош алмасаң,
Сен де бір тесік тассың мірге өтпеген
(М. Б.). Алтын айдар, калам цас, Ңадірге
жетер замандас (ХӨ).
АЛТЫН АЙДЫ АСПАННАН АЛДЫ
Қанатын алысца самғады; цүлаиіты кок
ке ұрды, цол жеткісіз циынға цол созды;
үлкен үміт артты. Қайрат і{озса, ңұмды
судай сапырдың, Таудай істі түк көрместен жапырдың. Аламын деп алтын айды
аспаннан, Арыстандай айбат шегіп атылдың (Б. К.).
АЛТЫН АРАЙ Таңныц цызарып шапац атуы я күнніц цызарып батуы.
АЛТЫН АСЬЩТАЙ Әп-эдемі, сүйкімді, икемді ғана. Трактормен тіліп жіберіп, іші-сыртын екі ңатар әктесе, алтын
асыцтай үй болмас па еді (ЛЖ).
АЛТЫН БАСТЫ ЕРКЕК [ЭЙЕЛ]
1. Ер азамат, жігіт; еркек. «Алтын басты»
еркекке «Борық бас» боп ердік біз, Шапса басың, алса жан — Ықтиярын бердік
біз (Б. К.). 2. Ацылды әйел.
АЛТЫН БЕСІК ОТАНЫМ Туып-өскен
цұтты ұя, ел, Отан. Шаттыққа, қуанышқа
тоя ма адам, Бұлар ер жанын аямаған.
Айналдым алтын бесік Отанымнан, Осындай ұл-ңыз туып аялаған (О. М.).
АЛТЫН ЖАРА СӨГІЛДІ Бірлік-берекеден айрылды, тоз-тоз болды; цұрмет-цасиетінен жұрдай болды. Елдік кетіп ыдырап, Алтын жағаң сөгіліп, Абыройың
төгіліп... (Д. Б.).
АЛТЫН ЖЫҒА © АЛТЫН ЖЫҒАҢ
БОЛСА ДА, ЖАРА МЕНЕН ЖЕҢ КЕРЕК
1. Патша, хан басына, бас киіміне кадайтын билік белгісі. 2. Алтын жыға цамца
зер тонымен жарасты; әрбір цымбат нәрсе өзге салтанатымен жарасты, әрбір жацеы кісі цолдар, кошеметтер тұрғыласымен,
тобымен жарасты. Алтын жығац болса да,
жаға менен жең керек, асқан батыр болсаң да, ағайын мен ел керек дегендей,
ңызмвтте, екіталай шақ күнде, үйде балтыр сыздар бір күйде қанат-құйрың кере-

гін, жан ашыр дос, ниеті калыс орта керегін анық сезінесің (AT).
АЛТЫН ИЫҢ ТӨРЕ Патша заманындағы шен-шекпенді әкім, патшалыц дэреже иелері. Оқытып алтын иыц төре етеміз
деп жүрсең де, оеы бала бұзылып кетпесе
кәйтсін (Ә. Н.).
АЛТЫН КӨРСЕ, ПЕРІШТЕ ЖОЛДАН
ШЫРАДЫ [ТАЯДЫ] Түрацты, адал жан
жоц, өз қүлңы үшін дүрыстыцтан таяды,
сатылады деген мағынада. Сыр алдырмас
кісі жоң мақтанса да, Ңасңыр түсер қақliaHfia сақтанса да, Алтын көрсе, періште
жолдан шығар, Күнә қылмас кісі жоқ
аңтаноа да (М3).
АЛТЫН-КҮМІС ТАС ЕКЕН ЛСеуге,
ішуге жарамайтын цымбат зат, дүние —
боц деген ұғьімда айтылған. Азықсыз, ащ
адамга ат басындай алтыннан түк пайда
жоң. Арпа, бидай ас екен, ашыңңанда,
алтын-күміс тас екен (АӘ).
АЛТЫН КҮРЕК © АЛТЫН КҮРЕК
СОҢТЫ© АЛТЫН КҮРЕГІМ 1. Жылы
жел, көктемде царды алатын жел. Кейде
аяз, кейде бұрңаің, көйде кырбак, Кейде
ерігек, кейде күрпік, кейде сырғаң, Жер
тарпып, аспанды аршып алтын күрек,
Сыпырар сұрапылды кейде бір уақ
(I. Ж.). Жер астынан соғады алтын күрек,
Жан жұбатар, о ңалқа, айтшы тілек (АӘ).
2. Қайғы басар, сергітер даруым. Дерт
басқаңда жүрегім айықтырып, т^айғы аршыр менің алтын күрегім (AT).
АЛТЫН ҢАБАҢ Жамбы; жамбы ойыны. Тойда алтын кабац атып, жүлде алды
(AT).
АЛТЫН ҢҮЙРЫҢТЫ, ҢҮНДЫЗ ЖҮНді Асыл, цымбат. (Ауыз әдебиетіне тән
суреттеу тәсілі). Таң біліне берген кезде,
бие алтын цүйрыцты, күндыз жүнді арғымаң ңұлын туады (ҢЕ).
АЛТЫНМЕН АПТАП,
КҮМІСПЕН
КҮПТЕДІ Түрлі жиһазбен толтыра безендіріп, цүлпыртып цойған жай. (Молшылыңка кенелген адам туралы айтылады).
Шіркеу іші салқын, жарық. Ңайта туу
дәуірінің үлгісімен салынған үйдің ішін
алтынмен аптаті, күміспен күптеп тастаған (ЛЖ).
АЛТЫНДЫ САУЫТ КӨВЕ Алтыннан
зерлеген сауыт. Үстіңе баса киіп ал,
Алтынды сауыт көбені (ҢЖ).
АЛТЫННЫҢ СЫНЫРЫ Жац-сының
көзі. Өз бауырымды ңуантсын. Алтынның
сынығы дермін, әкеп бер! (М. Ә.).
АЛТЫН ТАЖ КИДІ Басына бац орнады; билік цұрды (патшалыц белгіге ие
болды). Жар емес, жақын емес, күнім
емес, «Жат, жау» деп ырылдасқан емес
егес. Алтын таж кию, алтын тақңа міну,
Патніальің, байлық үшін уайым жемес
(Б. К.).
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АЛТЫН ТІЛЕК ТІЛЕДІ Жацсы, ізгі
тілек тіледі. О, алтын тілек тілеген ана!
Тобаң аузыңда, бұршағың мойныңда неше рет болмады (AT).
АЛШАҢ [АЛШАҢ, АЛШАҢДАЙ]
БАСТЫ Кеудесін көтерді; кердең жүрді.
Осы кезде орта бойлы, толың денелі саңа
жігіт алшаң басып алға шықты да, қуанышын жасырмай, күлімсіреп сағатына
қарады (А. Жол.). Мен боламын демең.дер, Аяқты алшаң басцанға. Екі көзің
аларып, Ңұр ңарайсың аспанға (Абай).
Ақмырза алшаңдай басып, орнына барып
•отырды (С. О.).
АЛШЫ [АЛШЫСЫНАН] КИДІ Вас
киімді артца итере, одырайта кию. Аяңы
тұмақты алшы кигізгендей (Абай). Пұшпаң бөркін алшысынан киіп, канжығасына байлап, құлаңтарын салаңтатып, бауыздалған көкше қояндарды көп әкеледі
(С. Тал.).
АЛШЫЛЫ ШІК БОЛЫП, ЖОЛЫ БОЛДЫ © АЛШЫЛЫ ШІК, ТАУАЛЫ БҮЬС
Асыц ойнының ұтыс түрінен шыццан. Екі
жацты сэті түскен іске айтылады. Асыц
ойнында бір асыцты екінші асыцтың жеу,
■асыцтың осы атауларга ие жатысына цатысты: шікті алшы, бүкті тауа жейді. Екі
жакты орайлас келген кос іс (цатынас)
исэті тұсында осылай айтады.
АЛ ШЫМЫЛДЫҚ Қызыл жібек шыжылЭыц; жас ару мүлкі. Зерлі орындық
үстінде, А л шымылдыц ішінде, Тұлымшагын төгілтіп, Ару сүйдім, өкінбен! («Шайыр...»)АЛЫМ-БЕРШ ІСТЕДІ Тырысып-тырманды, эрекет цылды. Судыр Ахмет бір
бауыр жерге дейін альім-берім істеді де,
белі шойырылып отыра кетті (Ә. Н.).
АЛЫНБАҒАН АРЫМ БАР Біреуде есе■сі бар, намысының, кісілігінің есе-карымтасы бар. Бағынбаған жауым бар, Алынбаған арым бар, Жер жүзін шайқар жайым бар (Б. К.).
АЛЫНБАЙ ЖҮРГЕН КЕК, ТИМЕЙ
ЖҮРГЕН ЕСЕ Ңарымтасы цайтпай, өтеуі
түгелденбей жүрген орай. Мына Найманда алынбай жүрген кегің, тимей жүрген
есең болса, оныңды айт (М. Ә.).
АЛЫП АЛТЫ, ЖЕП ЖЕТІ БОЛМАЙДЫ Жұрттан алып-жеп жетіспейді деген
мағынада. Сен бе Ңара ішінде Ңырым
Ңожа. Еш нәрсе сұрағам жоң бұрын, Ко
жа. Алып алты, жеп жеті боламыз 6й,
Шеше ғой шалбарыңды ырым, Ңожа (ШС).
АЛЫП-ЖҮЛЫП БАРА ЖАТҢАН ЕШТЕҢЕ ЖОҢ 1. Айтарлъщтай, дүрлігерліктей, хауіп ойларлыцтай дәнеңе болған
жоц. 2. Өзгеден ерекшелігі, артыцшылығы жот(. Клара былай Караганда, алыпжұлып бара жатцан ештеңесі жоц ңара
торы, ашаң жүзді, дарапайым гана цыз
(ЛЖ).

АЛЫСҢА

АЛЫП КЕЛ, БАРЫП КЕЛ © АЛЫП
КЕЛ, ШАУЫП КЕЛ Аяц-цолы жеңіл, анда-мүнда көп жұмсанды адам (бала) туралы айтылады. Мәдердің етігін тазалап,
«алып кел, барып келімен» жүгіріп жүрген Сүлейменов Әлиге өге ұнайтын
(С. Шәк.). Бірақ, шын мәнінде оның функциясы бұл емес қой. «Алып кел, шауып
келмен» жүргенде, комсомол жастар арасындағы ұлан-ғайыр жүмысты кім істейді? (Ғ. Мұс.).
АЛЫП ҢАШТЫ Қызды жасырын, атаанасына білдірмей, ертіп әкетті, үрлады.
Жас қыздың күйеу таңдап, жігіттің қатын тастап, сүйген ңызды алып цашуы
көбейген еді (М. Ә.).
АЛЫП ҚАШТЫ СӨЗ [ЭҢГШЕ] 0
АЛЫП ҢАШПА ХАБАР Негізі бүлдыр,
үзын ңүлац, даурыцпа хабар, аныц-танығы белгісіз лацап, цауесет. Осындай алып
цашты сөздер балықшылардың аузынан
түспей, эркім әр сақка салып... жүргенде,
ақыры бір күні жас офицердің өзі де келді (Ә. Н.). Осындай шытырман окиғалардың үстіне, мына жақтан жандарал келеді
деген алып цашпа хабар да естілді (С. М.).
АЛЫП САТАР Саудагер. (Біреудің
мал-мүлкін сатып беріп, үстінен пайда көретін кісі).— Тура келмеді! — деп, тұрғандар тағы шулады. Әсіресе, Нүртаза, Сәрсенбай, Ңұдайберген, Садуақас деген алып
сатар, подрядчиктердің дауыстары көтеріле шыңты (I. Ж.).
АЛЫП ТА ЖЫҒАДЫ, ШАЛЫП ТА
ЖЫҒАДЫ Көціл цалауынша істеді; к°~
лынан бәрі келеді. Абай да әуел бастан
осы әшекейден, әсіре жылтыр наңыштан
ңашады. Бұл көркем сөздің жан баурар
күлін, бар асыл айбатын бір жолда меңгеріп, оны өзіне бағындырған суреткердің
әдісі. Ңазақша айтқанда, бұл — алып та
жығамын, шалып та жығамын деген сөз.
(М. Баз.).
АЛЫП [АТЫП] ¥РДЫ Бүйым цүрлы
көрмей көтеріп, лактырып ұрды. Көтеріп
арыстандай алып ұрып, Төсіне мінді болып тай лашын (РД).
АЛЫП ҮШҢАН Желікпе көцілмен елпілдеген. Осындай алдын ала алып үшцан
қошемет жайға бір күні бес пәуескемев;
тройкалар жектіріп, жез ңоңырауларын
бүлқынта шылдыратып, ңазақтың Оразбай күткен үлкен төресі Әзімхан келіп
түскен-ді (М. Ә.).
АЛЫС АҒАЙЫН [ЖАМАҒАЙЫН]
Жеті атадан арғы заузат, арғы аталардан
барып цосылатын жекжат. Алыс ағайын
жекжат болды (AT).
АЛЫС КӨРЕДІ [САНАДЫ] Жат, бөтен санады. Жақсыны алыс, Жаманды
жақын көрме, Жақсы атансаң, басқаның
хақын жеме (ПІ. Ңүл.).
АЛЫСҢА КӨЗ ЖІБЕРДІ [САЛДЬІ,
ТАСТАДЫ] Өткенді шолды, ой жіберді.

АЛЫ СҚА
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шыц болады. Енді ңалайда ЖиреншенІ
өлтіріп, Ңарашашты өзі алу амалын іздейді (ШС).
АМАН AT СӨЗ ТАПСЫРДЫ Сөзін жеткізуді өтінді. Егер де Ңызырға жолықсаң,
саған мен аманат сөз тапсырайын (ҢЕ).
АМАНАТ [АМАНАТҢА] ТАПСЫРДЫ
1. Аманат цылды; сацтауға тапсырды.
Әуелі алла, екінші пірлерге баласын ама
нат тапсырып бір сөз дейді (ҢЖ). 2. Кепілдікке берді.
АМАНДАСЫП ҢАУЫШТЫ Қүшацтасты; цоштасып көрісті. Амандасып цауы*
шып, Айырылысар күн болыпты (БЖ).
АМАНДЫҚ ЖОҢ, САУЛЫҚ ЖОҚ
Шу дегеннен, бірден сөзге келмей-ац кив
кету.— Амандыц жоц, саулык жоц, берген
сәлемімізді алмай жатып, мұншама түйілгеніңіз не, ағасы,— деді Есіркеген биязы
үнмен (I. Е.).
АМАНДЫҚҢА МАЛ АЙТТЫ Есенсаулыц үшін күрбандыцца мал атады.
Туғаннан ардақтапты бай-бәйбіше, Мал
айтып амандыща әлденеше. Саңта деп,
тілден-көзден сыйыныпты, Су ішсе, ңырға
кетсе, шөбін жесе (I. Ж.).
АМАН-ЕСЕН ҢОЛ-АЯҒЫҢДЫ БАУЫРЫҢА АЛДЫҢ БА? Аман-есен босандың
ба? (Бала тапқан әйелдерге айтылады)’.
Немере сүю адамға, әеіресе Сырбайға кандай зор ңуаныні. Сол үміт жүрегін уылжыта отыра, Сырбайдың қоркатыны —
«аман-есен аяц-цолын бауырына алса»..„
(С. М.).
АМАН-ЖАМАНЫН БІЛДІ Аман-есендігін, циындыцка үшыраған-үшырамағанын білді. Сендер жүре беріңдер, сендердің аман-жамандарыңды аспандағы жүлдыздардан білемін, — деді (ҚЕ).
АМАН ҢОНЫС БОЛСЫН! д и а л. Көиііп-цонып, үй тігіп жатцанда айтылатын
тілек (Целин., Ер.).
АМЕРИКА АШТЫ к е к е с і н. Жаңалыц тапты. (Ол бірінші болып жол салды деген мағынада орыс тілі арқылы
пайда болған калька). Бұл атыраптың бай'лығын совет ғалымдары әлдеңашан-аң
зерттеген. Одан кейінгілер Америка аша
алған жоц (ЛЖ).
АНА КӨРГЕН Үлгілі, өнегелі әйел ба
ла туралы айтылады. Ана көрген тон пішер, Ата көрген оқ жонар (Мақал).
АНАНЫҢ АҚ СҮТІ Адамгершілік, арұят. (Ананың адал ниеті туралы айть>
лады). Бойдағы адамдық сана ананың атf
сүтінен нэр алып, нұрланған (С. Баң.).
AHA СҮТІН [АҢ СҮТІН, ЕМШЕГІН]
АМАЛ ҢЫЛДЫ 0 АМАЛЫН ІЗДЕДІ КӨККЕ [АСПАНРА] САУДЫ 0 АНАҢАйла жасады, тэсіл цолданды. Ңаңпаны НЫҢ АҢ СҮТІ ҮРСЫН! ц а р ғ ы с. Атаашайын деп хан ұмтылды, Тұт^асын ананыц үмітін, тілегін ацтамаған балаға
олай-бұлай қатты жұлды. Аша алмады айтылады; ана бала ісіне царсы болғанда
ңаңпаны, үміт үзді, Аңылдасып тәуір-аң айтылады. Шіркін сұлу дүниені, Талқанамал цылды (Абай). Карашаш сұлуға ға- датсақ тас жүрекке, Жан күйдіріп іштщ

Көз жіберсем алыска, Көпті көрдім дегенім — Көп зарыккан ел екен (Жамбыл).
АЛЫСҚА ҚОЛ СЕРМЕДІ Терец ойлады; биікті меже етті. Ол көп ойлап, жыраңңа, алысца кол сермейтін кісі (AT).
АЛЫС ҢИЯ Қиыр шет, ұзак жер.
(Осындағы «кия» деген «қиыр алыс» ұғымын білдіріп, плеоназмды тізбек жасалып тұр). Алаңандай бұл жерге, Ңалайша
енді сыярсың. Жақын ең кеше жүргенде,
Бүгін сен алыс циясың (С. Мэу.).
АЛЫСПАҚ КЕРЕК ПЕ, АТЫСПАҢ
КЕРЕК ПЕ Ертегі кейіпкеріне тән күрес
шарты. Үшінші дәу: «Менің екі інімді
өлтірген қандай дәусің? — деп, ақырып
шығады да,— алыспац керек пе, атыспац
керек пе? — дейді (ҢЕ).
АЛЫСТАН ТОЯТ ТІЛЕДІ Елге цамцор,
пана болатын, ел ца,мы үшін сырт жацца
көз тігетін адам туралы айтылады. Алдынан қүйын оратьш, Бөкендей орғып желеді. Еспенбет ер сұңкардай, Алыстан тоят
тіледі (Д. Б.). Тұйғын ңұстай алыстан,
Тоят тілер деуші едім, Бунағы алтын беліне, Семсер ілер деуші едім (Д. Б.).
АЛЫСЫП ӨЛЕДІ Өлгенше алысып,
жанталасып, арпалысыһ цалады. Не болса да дұшпандарыммен алысып өлемін
(I. Е.).
АМАЛ-АЙЛАСЫ ҢҮРЫДЫ [ТАУСЫЛДЫ] 0 АМАЛЫ БОЛМАДЫ [Қ¥РЫДЫ, БІТТІ, ТАУСЫЛДЫ] Қолдарынан
ештеңе келмей цалды. Ханға естіртуге
қорңады. Бірак хан кыскасын, айтпасқа
амалы болмайды (ҢЕ). Енді амалы цұрып,
жас баласын аркалап, әлдекімнен жәрдем іздеп, шұбыра бастағандар байңалады (М. Ә.). Шал мен кемпірдің амал-айласы цүрыды. Екеуі бірдей егіліп жылады
(ҢЕ).
АМАЛДЫ СӨКТІ, АБЫРОЙДЫ ТӨКТІ
Жамандыц істеді, әрең істелген істі бүзды. Ай, маймыл! Әр алуан ойыншы едің,
ойнап айтасың ба, шындап айтасың ба?
Амалды сәкпе, абыройды төкпе (ҢЕ).
АМАЛ ЖОҢ [ҢАНША, НЕ, БАР МА,
HEIHIK] 0 НЕ ШАРА Шарасыздъщ, лажсыздыц. Ңадірлі басым, Ңайратты жасым,— Айғаймен кетті, амал жоц (Абай).
Амал жоц, кайттім білдірмей, Япырым-ау,
қайтіп айтамын? Ңоймады дертің күйдірмей, Не салсаң да тартамын (Абай). Айрылатын жетті ғой күн, Амал бар ма,
жан жарым? (Б. К.). Амал не, менің сөз
айтуымды тілейтін сияңтысыздар (Ң. Ж.).
Тілегімді бермесең, Амалым не, жерлесең? Үйір қылма бойыңа, Шыны жаңсы
көрмесең (Абай).
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шері, Ана сүтін сауар көкке (Д. Ә.). Сүлеймен жұлкынып кетуге айналды. Ак
сүтімді көкке сауамі Әйел омырауын жыртып жіберді (С. Е.). Ңалқам Зейнешжан,
тілімді алмасаң, емшегімді көкке сауам,
ңолымды теріс жайып, қарғыс берем
(В. М.).
АНАҢНЫҢ КӨРІ ЖАНҒЫР! Ч арг ыс . Анаңның көрі жанғыр, мұнда ор
ман сияқты орман бар ма. Кілең бір шөкімдей нәрсе (Т. А.).
AHA СҮТІ [-НІҢ ТАБЫ, ЕМШЕК ТАБЫ] АУЗЫНАН КЕТПЕГЕН [КЕППЕГЕН] © БЕСІК ТАБЫ АРКАСЫНАН
КЕТПЕГЕН © ЕРНІНЕН ЕНЕСІНІҢ ЕМ
ШЕК СҮТІ КЕТПЕГЕН Өте жас, сәби.
(Бұл тіркес, көбіне, біреуді жассынып,
қомсынып айтқанда, ісін ерсі көргенде,
кеміткенде колданылады). Ана сүті аузы
нан кетпеген он жасар баланың сөзі сайдың тасындай кесек жатыр (С. О.). Мико
ла ана сүті аузынан кетпеген сары үрпек
балапан екен (Ң, Сат.). Емшек сүті кеппеген ернінен Екі інімді мен кайтіп асырармын (Ң. Жұм.).
АНА СҮТІН АҢТАДЫ Ананың ізгі
тілегінен шыцты\ ана, ел сенімін орындады. (Бұл фраза «Отан сенімін ақтау»
мағынасында да жиі айтылады). Қажырлы туған жас бала, Самолет жерге түскенде, Ңорыңпаған, саспаған. Ерлік десең,
осыны айт. Сабырлыңпен батырым, Төрт
дұшпанды өлтіріп, Өзін аман сақтаған.
Батыр десең, осыны айт, Ана сүтін ацтаған (Н. Б.).
AHA СҮТІН ЕМІСТІ Бірге, тел өсті,
бір ананы тел емді. Аман болғын, хош
жігіт, Ана сүтін еміскен (БЖ).
АНАСЫНАН ҢАЙТА ТУҒАНДАЙ©
ЕНЕДЕН ЕКІ ТУДЫ Дүниеге кайта келгендей. (Ауырып я мертігіп аман қалғанда айтылады, қартайып отырып қалған кісіні күтімге алғанда айтылады).
Анасынан цайта туғандай, Жаңылдың
жаңа өмірі басталды (Т. А.). Тұғырға
қонды ңайта қанды балаң. Сапаңқа жаңа кірді жан домалап. «Енеден екі тудың
Сапағым!»— деп Мәз болып Үйсін, Дулат кетті тарап (I. Ж.).
АНА ТІЛІ Туған халкының тілі. Бала
тілі балдан тәтті, ана тілі одан тэтті (AT).
АНАУ-МЫНАУДЫ ҚОЙ Бос сөзді,
көр-жер, берекесіз жүмысты таста деген
мағынада айтылады. Сол-аң екен, Шәлтік
анау-мынауды койып, өз басының ендігі
ерлігін каңтара тұрып, колхозға қарай
салып еді (М. Ә.).
АНАУ-МЫНАУ ЕМЕС Екінің бірі, элдекім емес. [Айғаным] Жастай кэрі кісіге
және анау-мынау емес, ханға әйел болған
ол, өзінің қоғам ішіндегі орнын, Уәліге
некесі киылғаннан-ак білді де, «ханның
әйелі», «әулиенің қызы» деген атақ-абыройына кір келтірмеуге бекінді (С. М.).

АНТ

АНДАЙ ЖӨНЕЛДІ © АНДАП [АНТАЛАП] КЕЛДІ Лек-легшен тұс-тұстан жапа
тармағай, цаптай үмтылды, тұс-тұстан
төніп келді. Жұман аулынан андай жөнелген шапқыншыларды Омар өз көзімен1
көрген (Ғ. М.). Ес-түсі жоқ мае фашиетер,
Андап келед иттей ұлып. Наталья ұшьш>
тұрды. Шабуылға кетті жүріп (С. М.).
Атаңа лағынат, алпыс ит, Жанын өзі
берсін деп, Қорлықпенен өлсін деп, Акта,
лап келіп түрады (ҚЖ).
АНТ АТҚАН [ҮРҒАН, СОҢҚАН] ©
АНТ АТСЫН [АТТЫ] © АНТ ҮРСЫН
[ҮРДЫ] Оңбаған, жексұрын; елдің царғысы аткан; уәде-сертті бүзған; оңбады,
қарғыс атты. Ңяшан қалар күншілдік, бұл
ант атцан, Өсек айтып, өтірік жала жапқан. Адал жүріп еңбектен, киіп-ішпей,
Баңытына біреудің көз аларткан (К. Ә.).
Абайдың өзі де өмірінде алғаш рет Бөжейден түңілгендей боп ңайтңан. Ңатыны
ант ұрған болса, ең болмаса, Бөжей жөнпе салса нетті? — дөп ойлаған (М. Ә.).
Үйіңе кеп, асыңды жеп, адал дәміңді
татып отырып-ақ, астыңдағы текеметіңді
тіліп, үйіңнен шыға теріс айналып, сыртыңнан бес тиынға сатып кететін ант
үрғанның дәл өзі (Ө. Т.). «Апыр-ай, енді
не ңылайын?! Аңылың болса, айтшы?» —
дедім. Ол ант соццан, жатып тұрып өзімді
сөккені ғой (ҢЕ). Ант атсын сені! Осыншама зарықтырған көз жасымның обалы саған. Бар өмірімнің күйігі енді саған
жабыссын (А. Б.). Ей, Ңатақанның ханы
хан Тұрсын, Кім арамды ант үрсын.
Жазықсыз ,елді еңіретіп, жер тәңірісіп жатырсың (ШС). Дөң айналмай ант
атты, Бүкеіп, бьщсып ар жағы (Абай).
Байыған сайын күтім жоқ, Бейлі кетті,
ант атты (Абай). Өтірік-өсек аяңды, Іркілместен соғады. Ңасам ішіп, ант үрып, Тіліне алар тобаны (Б. Ңож.). Бәрінен ұлы
ңайғы жанға баткан, Сардарды тас түрм;еге жау қаматңан. Алдады арсыз, тексіь
сұм азғындар, Ант сощан, құдай қарғап,
ңұран атңан (Ғ. Ң.).
АНТ БЕРДІ [ІІНТІ, ETTI] © АНТ ҢОСТЫ © АНТ СУЫН ІІНІСТІ © АНТ СУ
[ҢАСАМ] ІШТІ Уәдесін берді, серт етті,
царғанды, анттасты. Досыңмын деп ант
береді, Жем іздеген жанама. Жем таусылса, жалт береді, Сенерлік дос санама
(С. С.). Адалдык пенен адамдың Ант беріп
туын ұстаған (Қ. А.). Ант етем, сәулетайым, менің шыным, Сүйгем жоц еш пә№
дені сенен бұрын, Жан сырын сен сезгенсің, сен ашдансың, Сактаулы түкпірінде
жүрегімнің (О. М.). Бенденің жетпес көзі
келесіге, Ібілістің кірмеу керек егесіне,
Азалда кайыр-ұшыр жазылған соң, Ант
етем, жокңа кайғы жемесіңе (А. Ңор.).
Ескі досын көргенде, Есебі жоқ ант ішіп,
Аруақ құдай айтысып: «Сыр алғалы
айттым» деп, «Жауыңды алдап ңайттым»
деп, Ңұдайдан корықпай ант ұрған, Иманның жүзін тоздырар (Абай), Былтыр
ермін деп жүрген Досқазы өстіп ант су
ішіп, колдаеып, уаде бергенде неғып еді?
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(Ғ. С.). Деді ол: сүйеін-құшсын, жасын
сықсын, Иланба, ант су ішсін, ңұран
тұтсын. Тон пішіп, мен өзінше ізін бак
сам, Осы ғой тілейтіні ңызғаныштың
(М. Әл.). Өтірік-өсек, аяңды іркілместен
соғады. Қасам ішіп, ант ұрып, Тіліне
алар тобаны (Б. Ңож.).
АНТ Б¥ЗДЫ © АНТЫН НІАЙҚАДЫ
Сөзінде түрмадьі, уэдеден тайды. Ңасыма
ерген жолдастар, Антыңды бұзып айрылма, Зейініңді бермен сал (М. Ө.). Анттасып алңайды, Сен тентек демеске. Кім
антын шайцайды, Амал жоң жемеске
(Абай).
АНТ-ИМАНДАЙ КӨРДІ [КӨРІП, САҢТАДЫ] Ар-үятындай цастерледі. Өзі кұбылам, Сөзі ңұран, Ант-и.ман деп сактадым (Б. К.).
АНТ МЕЗГІЛ Өлер шац, өлімге еріксіз бойсұнар мезгіл. Жұрт айткан сол
ант мезгіл келсең керек, Мен де бенде,
амалсыз көнсем керек. Ңызығы зор ңайран дос, ңайран тату, Сендер өлдің, мен
дағы өлсем керек (Абай).
АНТ СҮЙЕК Соғымға сойған мал
етінің сацталған ацтыц (ең соңғы кәделі)
мүиіесі. Ңазақта, әдетте, соғымның ең
аңырғы еті ретінде жамбас сүйек саңталады, мұны ңонаққа асса, ңонаң: «ант
сүйек салыпты, бұл үйде енді ет жоқ» —
деп ойлайды (AT).
АНТТЫҢ ҢАНЫН ШІТІ Серттесіп,
егеске көп түсті. Анттың цанын көп ішкен,
Айдынды туған тел Ораң (ОМ).
АНТ ШЫҚТЫ Акт үрған пәле шыцты. Еңбегі жоқ еркесіп, Бір шолақпен
серкесіп, Пысың деген ант шыцты (Абай).
АНТЫ БЕРІК БОЛДЫ Сертінде, уәдеде түрдьі. Арткы антыц берік болса, Віз
баралык сіздің елдерге (ОМ).
АНЫҒЫНА ЖЕТТІ © АНЫҢ-ҚАНЫРЫНА ЖЕТТІ [ҚАНДЫ] Дүрыстығына
сенді, ац-царасын айырды, көзі жетті.
Өмірдің аныц-цанығына жетпеген жас
кызға осы көз қарастан өткен жауыздық
жоң (Ә. Оат.). Тағы іда өзі сыр берер,
Анығына цанарын... Акырын кұдай оңда
деп, Бар үзірі сол дағы, Тауып берсе
баласын (М. Сұл.).
АНЫҢ ҚАСҢА ЖОЛ Бүл жерде тура,
айцын, даңғыл жол мағынасында айтылып түр. Жоқ, тартпас, тартылмас та,
тарыкпас та, Жамаудан жалшы табың
жалыкпас та. Әділдік, туыскандык, тегістікке, Адаспас оның жолы аныц цасца
(I. Ж.).
АҢ БОЛДЫ1 Жабайы болды, цашып
журді. Ңыз ңайны, ңыз төркіні куды бізді, Қоймады ңайда барсақ ізімізді. Ац
болып, Адай жақта алты ай журдік, Ол
•ұстап бермек болды өзімізді (I. Ж.).
АҢ БОЛДЫ 2 д и а л. Тац цалды, цай,ран болды; ескерді, байцады; сац, аңға-

рымпаз болды. Үйде сондайға аң болып
істемелі. Мұндай колхоз жұмысынан беймен кетушілерден ац больіңдар (Түрікм.:
Таш., Ашх., Мары).
АҢҒАЛ [АҢҢАУ, АҢҒЫРТ] БАТЫР
Оң-сол істі ескере, есептей бермейтін әңгүдік батыр. Аңғал батыр атанып ңалмай
ма? Сақ болмай, салкамдык кылсаң, бойыңа мін болар (М. Ә.).
АҢДЫСЫП АЛДЫ [ТҮРДЫ] Бірінің
ізін бірі аңдыды, жауыцты, соцына түсті,
өшікті. Ағайын араз мал үшін, Аңдысып
алды абысын, Жаттай болды танысың
(Д. Б.).
АҢ ҢАҢТЫ д и а л . Аң үркітті. Мен
ол кезде аң цағушы едім (Сем., Абай).
АҢҢАСЫ ҢҮРЫДЫ [КЕПТ1] Шөлдеді, сусады, таңдайы кепті. Ңайырсыз итке
мал бітсе, Аццаң цүрьіп келгенде, саумал
бермес ішерге (Б. Ң.).
АҢЛАМАЙ ҚАЛДЫ 1. Байкамай, ацғармай цалды. Ңаркынмен катты келген
де, Аңдамай цалад ақылым Ңай сөзімнің дүзігін (Б. Ө.). 2. Тусінбей цалды.
АҢСАҒАНҒА СУСАҒАН Ойлағаны
болып, іздегені табылды. («Іздегенге сұраған» деген сиякты, көбіне, мыскыл ретінде ңолданылады). Айкайда талай түсе
кап, Асқынганды бөктерді, Аптыкты та
лай басқындап, Алыста талай бөксерді,
Айтып-айтпай немене, Аңсағанға сусаған,
Алысуға дөп келді (I. Ж.).
АҢСАРЫ АУДЫ Көңілі ауды; ыцыласы түсті, ынтыц, ынтызар болды, цүштар болды. Балуан Шолақтың өзіне аңсары ауғанын Ғалия ана жылы да көз қарасынан аңғарған (С. М.).
АҢ-ТАҢ БОЛДЫ ©ТАҢ БОЛДЫ©
[АҢЫРЫП [АҢЫРҢАП] ҢАЛДЫ Дағдароы, дал болды; таңғалып цалды.—’¥ят
екен,— деді де, ол теріс айналып кетті.
Мен ац-таң болып ңала бердім (Ә. Ә.). Ал,
Кэкітайдікі дүрыс болоа ңайтесің?— дегенде, жаңағы желпініп келген аттылардың барлығы да ацырып цалды (М. Ә.).
Ңан базардың ортасында кенет ңұшаңтай
алған жігіттің кім екенін ажырата алмай,
аң-таң болған Виктор шұғыл бұрылғанда,
Рашид Мұстафинмен бетпе-бет тұр еді
(Н. Ор.).
АҢЫЗАҢ ТАМЫЗДА Мейлінше аптап
ыстыцта. Аспан аптап, шыжып күн, Жер
қуырған қамбаз түн, Жел аңызац тамызда. Бойжеткендей бұлыксып, Дәнді демдеп толықсып, Астық пісті аңызда (I. Ж.).
АҢЫЗҒА АЙНАЛДЫ © АҢЫЗ ҚЫЛДЫ [ETTI] Атағы, даңцы шыцты, ел
аузында лацап болып тарады; жыр цылды. Москва түбіндегі кескілескен ұрыста
сол Абдолла акын аңызға айналып, ijac
батырша ңаза тапты (С. Мәу.). Бұл әңгімені, аңызға айналған көрікті де ақылды
Аі{ботаны қалай іздеп тапқанымды, бірекі ауыз сөзбен баяндай кетейін (3. Ш.).
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Баратын қара малды айтқанда, жетпіс
жылңы, отыз түйе аталды, Құнанбайдың
ңұласы мен жирені деп, жұрт аңыз цыла
береді. Амантай ауылынан аяры жок,
(М. Ә.). Сонымен сол кеткеннен бұрылмады, Ңайта^ан жан і>ұмырсңадай қыбырлады. Өзара өлген атты аңыз цылып, Таралды алды-артына рулары (I. Ж.).
АҢЬІСЫН АҢДАДЫ Райын байцады; бет алысын аңғарды; 'істің бет алысын, бағдарын, эліптің артын бақты. Не
деп жазу керек қызға (Әсимаға)? ...Әлде,
бұл мәселе жайында үндемей ңоя тұрьга,
әзірше аңысын аңдау керек пе? Ол да,
6ул
да Жақыпбектің көкейіне қонбайды
(М. И.).
АПАЙ ТАПТЫРМАЙДЫ д и а л. Ес
таптырмайды, есін шығарады. (Ңост.,
Жан.).
АПАҢ-САНАҢ [-ТА] АҢШАМДА Кешіүұрым, іңір цараңғысы мезгілде. Акшамда апац-сапаң сауда біткен, Інгенді
тіркеп керуен жүріп кеткен. Артына қлрай-қарай, боздай-боздай, Құба құм, цоңыр түнді күңіренткен (I. Ж.).
АПАЛАҢТАП Т¥РА БЕРДІ Асыпсасты, цалбалацтады.— Уа, кімсің, кімсің
жандарым? — деп, апалацтап түра берген
еді, алдымен келген жұқалак жігіт: —
Ңұла айғыр! — дөп, бір жолдасын түртіп,
шалға ifapafi нұоцал қ-алды (М. Ә.).
АПАЛАҢ
[ОПАЛАҢ]
-ТОПАЛАҢ
БОЛДЫ Әбден. әбігерленді, аатан-кестені,
кым-ғуыты шыцты. Бұл әскер ауылға
таянғанда, Танабай аулы — Танабай үйі
жын тигендей, апалаң-топалац болып
жатты (С. С.).
АПАІГИ-БОПАПИ
[ӘМПАЙ-ЖАНПАЙ] БОЛДЫ Ауыз жаласты, сырлас бол
ды, {Әзіл-қалжың сөз).
V АПАТ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] 0 АПАТҢА
ҰШЫРАДЫ [KE3EKTI] Зор шьіғынға
ұшырады; кул-талқаньі шығып цирады-,
циямет цырғын, буліншілік болды. Нұржан киялданып кеткендей, тұнжырап жатыр. Йя, үлкен апат болды ғой. Сұмдық
апат (3. Шүк.). Кейінгі жақтан апатца
ушыраған халыңтың неше түрлі аянышты, тарғыл даусы ызың-ызыңдап құлағынан кетпей қойды (Ә. Н.)- Көрінген қарағайдан калың жусан, Ңылармын бэріңді
апат біраз тұрсам. Жолбарыс, ырылдаған
қабылап, бөрі, Шыңпайды неге атың мендей тусаң? (М. Б.).
АПҢА-САПҢА БОЛДЫ д и а л. Алцамсалцам болды. Ол апка-сапка болды
(Жамб., Жам.).
АППАҢ ҢУДАЙ [ҢУДАЙ БОЛДЫ] 0
ҢУДАЙ БОЛДЫ Боп-боз, жуған шуберектей, жузінде бір тамшы цаны жоц. Ңамшысына таянып, тымағын басынан алмай,
бір тізерлеп отыр. Өңі аппак цудай. Сәл
қанталай түскен ажарлы, отты көздерін
Абайға ңадай түсіп, Дәрмен асыға сөй-
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леді (М. Ә.). Кемпір кимешегінің сол жағын көтеріп, аппак цудай болып кеткен
самай шашын көрсетті (Ә. Нұр.). Ханның
көмекші уәзірлерінің бәрін адамына өлтіртіп, үйге келсе, келіншегі аппак кудай
болып жүдеген, құр сүйек, тек ілініп
отыр екен (ҢЕ).
АППАҢ САЗАНДАЙ Жүп-жумыр, толыц, ет-женді, көрікті, балғын. (Кейде
мыскыл ретінде айтылады). Екі шекесі
торсыңтай, аппак сазандай Сұраған ұйңыеын ашып, жымиып күлді де, көзін уқалады (С. М.).
АП-САП ЕТТІ Тас-талцан етті, тыптипыл етті, жоқ етті. Ултайдың асығуының және бір себебі, нөкерлерін ертіп хан
Мұғалжардан ңұлан аулауға кеткен. Ел
кайта оралғанша, барлығын ап-сап ету
(Ң. Жұм.).
АПТАБЫ БАСЫЛДЫ Ыстығы басылды, салқьіндады. Жауынға мен кеудем
тостым Басылсын деп аптабы; Кәдімгідей
ңара ңошңылт Бұлт аспанда даптады
(Т. Э.).
АПТАЛЫҒЫ ШЫҢТЫ Әбден цалжырады, шаршады, діцкесі қурыды. Апталығым шығып, әзер бітірдім (AT).
АПТЫҒЫН БАСТЫ 1. Көңілін, екпінін басты. Үзілістен кейін ойын сәл саябырлайын деді. Киевтіктер қарсыластарының аптьіғын басуға тырысып, допты
бір-біріне ұзақ қыдыртумен болды (Әкім.).
2. Көңілі орнына тусті.
АПШЫП БІТТІ д и а л. Аръщтады,
куйі кетті, цоңы тайды, еті тартылды, кішірейді. Былтырғы семіз ңара бура биыл
апшып біткен екен (Ң. орда, Арал).
АПШЫСЫН АЛДЫ [ҢУЫРДЫ, ТАРЫЛТТЫ] Берекесін кетірді; катты састырды; жан алкьімға алып тыцсырды,
цысты. Алатаудың төсінде еркін көсіліп
жатңан бай аулының апшысын алыщырап, жиырмасыншы жылдар да келді
(С. Бер.). Шекең күнсіп, бұрымың сіркесірке бон тал түске дейін жатқансың ғой,
солай ғой, ә? — деп ол әйелінің апшы
сын цуырып жеп жібере жаздады (Ә. Н.).
Аузына қара су тамыздырмай, өз-өзінен
апшысын тарылтып, шайпау татыр еді,
су-сын сұратты (ҢӘ).
АПЫ КІРШ, КҮПІ ШЫҢТЫ Асыпсасты; асығып, бір кіріп, бір шыщан
карбалас күйге түсті. Айналамда әбігер
шегіп, апы кіріп, күпі шығьіп жүрген
адамдарды көрдім (СҢ).
АПЫЛ-ТАПЫЛ [ҢАЗ-ҚАЗ, ТӘЙ-ТӘЙ]
БАСТЫ 1. Аяғын жаңа цаз-цаз басып,
тәй-тәй жүре бастаған бала туралы айты
лады. 2. Өмір жолына, бір іске алғашцы
кіріскен шак. Бірак «Желдірменің» музы
кальна кұрылысына, көлемді жағына, мелодиялық ңұбылысына ңарағанда, Ақанның талаптанып, жаңа-жаңа творчестволыц кадамын апыл-тапыл баса бастаған
кезінде шыңқанға ұқсайды (А. Ж.).

АПЫР-ТОПЫР
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АПЫР [ОПЫР] -ТОПЫР БОЛДЫ Астан-кестенін шығарды. Апыр-топыр болып,
шаңк-шұңң еткізіп мылтьгқ атар (С. С.).
АРА АҒАЙЫН Бейтарап адам. (Талас,
енес бола қалғанд.а, екі ортаға билік айтатын калыс кісі туралы айтылады). Ара
ағайын екі жағына адал сөзімізді айтып,
достык білдіргелі келдік,— деді (Ғ. М.).
АРАҒА ӘЗӘЗІЛ [-ШАЙТАН1 КІРДІ ©
АРАҒА ОТ САЛДЫ [ЖАҚТЫ, Т¥ТАТТЫ] Біреуді біреуге шағыстырдьі, бәле
цоздырды, араздастырды, біреуді біреуге
айдап салды. Ішек айналмас іші тар, Кейбір әйел қызық қой, Екі араға от жағар,
Тақыс ойлы бұзьщ ңой (Ң. Мұқ.). Ананың
балаларға ала қарауы Төлеген мен Оаяттың арасына от жацты (ХМ). Сені әкем
жақсы көріп кетті деп, Дардан араларыңа
от салғалы жүр (А. X.). Желбуаздар көрінген елге, басқан жерге әйгілетіп қана қоймайды. Түрткілей-түрткілей, Омар мен
Оспанның арасына от түтаттьі (С. Т.).
АРА ДАЙ ГАРАША1 ТАЛ АДЫ 0 АРА
ТАЛАҒАНДАЙ ҢЫЛДЫ Барлығы бірдей
тұс-тұстан жабылып жеп жібере жаздады. Адамның кейін өзі еске алуға жиіркентіп, бастан өткен кездері болады. Ойы
ңұрығыр бір ңозғалып кеткен соң-ак,
қанша кусаң да, ұясы бұзылған арадай
оршелене талайды (Т. А.). Мырзам, енді
бас амандығын тілейін. Ойында әлі ештеңе жоц. Ермекжанды жабылып араша талап жатыр (Ғ. Мұс.). Көк биені тебінтіп
Әбен шапанды жабықтан суырып алғанда, сырттағылар анталап, Әбенді қамалап,
ара талағандай цылды (С. С.).
АРАЗ БОЛДЫ Ренжісті, өкпелесті,
араздасты. Таласып тарқайды, Аңшадан
төрт-беске. Бірлікті шайңайды, Араз боп
өнбеске (Абай).
АРА ҢОНДЫ Орта жолға бір түнеді.
Бүгін жетеміз деп өктемейік. Асыңпай,
ара цонып-@ц барайық, дескен-ді (М. Ә.).
Кешке сабылып келіп ара цонып, ендігі
елімізге әрең жеттік (С. С.).
АРАЛАРЫНА ҚЫЛАУ [АҚАУ] ТҮСТІ © АРАЛАРЫНА СӨЗ ЖҮРДІ Араз
дасты, көңілдеріне кірбің ілінді. Әріңайсысы өзін Яссауи мешітінің күмбезіндей
үлкен санайтын екі рудың батыры жанжалдасса, оның артында тұрған екі ру
ел де дырғи цабац болады. Араларына
цылау түседі (I. Е.).
АРАМ АС Ацын бұл жерде өмірдің
сұръщсьіз көрінуін, қызыцтың бұйырмауын бейнелеп отыр. Бар денемнің бэрі —
бір мұз, қайрылуға жарамас. Міне дәулет, міне асыл қыз, Болды маған арам
at (Абай).
АРАМ АС АЛМАДЫ Нәр татпады,
аузы аска тимеді. Бүгін таңертеңнен кеш
ке дейін қолым тимей, аузыма арам ас
алмадым (AT).
АРАМ БЕЗ Ацын бұл жерде керексіз,
пайдасыз деген мағьшада цолданып отыр.

Сұлу қыз бен я батыр, Болмаған соң,
тәңір алғыр, Шығып кетер я қалғыр, Оғаіг
ақыл — арам без (Абай).
АРАМ БЕЗ КӨРДІ Шет кацпайлады.
АРАМДАП ТАСТАДЫ © АРАМ ЕТТІ
Жарамсыз етті, бүлдіріп цойды; алацаудан етіп, бүтіндігін жойды. Бір шабындың
бүтін емес, бір-бір аркадан шөп алып,
бәрін арамдап тастады (Ә. Н.). Ертең кіріп келіп: «Сенің інің халал төсегімді
арам етті, ақ некемді аяққа басты, аяулы
өмірімді жер етті, тұрмысымды ңорлады»
жұрт алдында көрге кіргізді»,— десе, не
деймін? Аға-жеңге алдында не деймін!...
(X. Е.).
АРАМДЫҒЫНА [ҚУЛЫҒЫНА, С¥МДЫҒЫНА] НАЙЗА БОЙЛАМАЙДЫ Қульіц-сүмдығы күшті адам туралы айты
лады. (Осындағы «найза» орнына ауызекі
тілде кейде «сырың», «құрык>>, «бақ-ан»,
«таяқ» сөздерінің бірі қолданылып та
айтыла береді).
АРАМДЫҚ БАҢТЫ Қара ниеттік жолға түсті, іздегені жамандыц болды. Тентекті жасңап қаі{падың, Өсекшіні мақтадың, Арамдыц болды бацңаның (Д. Б.).
АРАМЗА ҢОЗДАДЫ Күйегі алынған
малдан ерте туған цозы туралы айтыла
ды.— Ңойдың арығы, суыктан ұшканы
болса, арамза цоздап қалатьіны болоа,—
бұлардың бәріне де баспана табамыз —
деді Жарасов (М. Ә.).
АРАМ ҢАТҢЫР! ц а р ғ ы с . Арам
цатцыр, Көкшолак, Жамандаткыр, Көкшолаң (К. Ә.).
АРАМ ҢАТТЫ, АРАМ ӨЛДІ 1. Сеспей
цатты, тұлц серіппеді, бауыздауға келмей,
арам өлді. Мойны әбден қарысып, кажыған Аңмоншақ сүрініп кетіп, омақаса
құлады. Көзі бозарып, тұяғын бір-ак серпеді, арам цатады (С. Тал.). Оның маған
лауға бермеген аты ақырында арам катты (AT). Сорлалық еті бар көк лакты
экем көрер көзге арам өлтірді (AT) 2. Қарадай жүріп, тектен-тек әліп (күйіп) кету.
Мұндай байңампаздық, сергектік біздің
дағдымызға айналған еді, ал сақтыксыЗ'
жүрген жауынгер тектен-тек арам өледі
(Ң. К.).
АРАМ [СУЫҢ] ҢОЛ Ңаскүнем, арам
за, сұғанац кол. Өзге тілек тілемеймін^
осы құшағым жазылмай кетсін. Айырмасын арам цол (М. Ә.).
АРАМНАН ЖЕРІМЕЙДІ Жеуге, ұстауға болмайтын нәрселерден жиіркенбейді..
Ит жерімес арамнан, Ңұдай безер харам.нан, Меһірден қатты мал бітіп, Кетпесе
мал қорадан (Ш. Қ.).
АРАМНАН ТАПТЫ Некесіз, келденең жүрістен туған бала туралы айтыла
ды. Өзінен туған Кенжебекті (Ңанап)
Алуа басңа біреуден тапқан етіп, қаралайды. «Бұл баланы сен арамнан таптың!»— дейді (М. Ә.).
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АРАМ НИЕТ [ОЙ, ПИҒЫЛ, БЕЙ1Л]
Жөңілі кара, бұзыц адам туралы айтыла
ды.— Ңой,
ойбай! — деп
бажылдады
Алым байғұс абыржып! — Біреу-міреу
арам оймен жіберсе... Ешкімнің ала жібін аттап көрген жсщ едім (ҢӘ).
АРАМ СІДІК Некесіз, кәлденең жүрістен жаралған деген мағынада айтылады.
■(Бұл жерде тұқымға, әкеге тартпай туған
деген мағына береді). Күннен-күнге тартылып, Заман аі{ыр кезінде ¥л сыйламас
атасын, Арам сідік болған соң, Атасы
бермес батасын (Ш. Ң.).
АРАМ ТАМАҢ Еңбексіз күнелтуші
аёам, жатып ішер жалцау туралы айты
лады.— Маған десе, патшаның қызы мен
қатыны бол, арам тамац болсаң, қор
боласың,— дейді... Абай ағаң (М. Ә.). Ңан
аңсайтын, ұлитын арам тамак, Атланти
ка мұхитын арамдамак, (Қ. А.).
АРАМ ТЕР БОЛДЫ Бекер, босца әуреленді. Сондағы іҢұлмамбеттің сөзі мынау, Арам тер талай ақын болды бұлау
(Жамбыл). Лақтырды көрпелерін шаңыраңтан, Кілемді, жүкті бұзып, бұрңыратқан. Бұлар бүйтіп арам тер боп жатқанда, Сау етіп Әжібай кеп түсті аттан (С. Т.).
АРАНҒА ШАПТЫ д и а л. Арандады,
насырға шапты. Оның халі барған сайын
аранға шабуда (Ақт., Бай.).
АРАНЫ АШЫЛДЫ Ашцарацтанды,
қомағайланды; аш көзденді. Байыған
сайын араны ашылып барады. Бір нәрсе
көрінер өзіне (AT). Ескендір елде алмаған
хан коймады, Алған сайын көңілі бір
тоймады. Араны барған сайын катты
ашылып, Жердің жүзін алуға ой ойлады
(Абай).
АРАНЫ ЖҮРДІ д и а л. Айщаны бол
ды. Оның бұрын араны жүріп тұратын
■(Ңос., Об.).
АРАНЫН АШТЫ Аузын аццайтты,
жағын кец ашты. Айдаһар да аранын
ашып келе жатыр екен, баланы келген
жерден семсер-мемсерімен жұтып жіберді
(ҢЕ).
АРАНЫҢ АШЫЛСЫН! Тәбетің үстіүстіне тарта туссін, ас ішкің келсін. (Бұл
жерде шабыттың көзі мағынасында айтылып отыр). Айнусыз алғыр көңілім, Араныц әбден ашылсын. Жырларың — туған
сөз гүлі, Будаң-будак шашылсын (Б. К.).
АРАСАТ ОТЫ ЖАНҒАНДА, БУРА
МҰЗДАН ТАЙҒАНДА Ауыз эдебиетінде
■өмірден торығу ұғымында айтылады.
АРАСЫ АЛЫСТАДЫ 1. Жер мойны
цашыцтады, цашыща кетті. Барамын деп
жүргенде танысқалы, екі ауылдың арасы
алыстады (АӘ). Ақ сұңқар қона кетпес
ылай көлге, Жарасар шәйі бешпент кынай
белге. Арамыз алыстап бір кеткен кезде,
Ңол үздік көрінгеннен сұрай бөрме (АӘ).
2. Арасы суыды.
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АРАСЫ ЖЕР МЕН КӨКТЕЙ© АРА
СЫ ЖЕР МЕН АСПАНДАЙ Өге цашъщ,
өлшеусіз алыс. Сәуле: — Мырңал аға,
туыс сіздікі, жолдас біздікі. Бірақ азғындық пен Нұрланның арасы жер мен көктей емес пе еді, әзірше сабыр етіп байқаоақ болмас па? — деді (Ә. Ә.). Сөз бен
істің арасы жер мен көктей (М. Әл.). Ара
сы жер мен көктей адамдарды біріне-бірін ңосып ңойған тэңірінің құдіреті күшті-ау деймін (ҢЕ). Жақсы менен жаманның, Арасы жер мен аспандай, Байңарсың бір күн басыңа, Іс түскен кезде сасңандай (Б. Ө.).
АРАСЫ МАЙЛЫ ҢАСЫҚТАЙ Татутәтті, әкей-үкей. (Көбіне ңалжың ретінде
айтылады).
АРАСЫНА КІРГЕН СЫНА Арасына
түскен кедергі, өкпе, реніш. Ойлаған сай
ын Ңасболат екеуінің біте ңай насып кетті
деген арасына кірген сына тереңдеп ба
рады (Т. А.).
АРАСЫНАН ҢАРА МЫСЬЩ ӨТТІ
Екі адамның ортасына суык сөз жүгірді,
өсек-аяңға ілікті. Келе жатып ол Еленаны
ойлады. Ңандай ғана цара мысыц жүгірді
екен араларынан (М. Ң.).
АРАСЫНАН ҢЫЛ ӨТПЕЙДІ Өге тату
болу, дос көңілді болу, ауыз жаласу мағынасында айтылады. Базардан алып
келген күміс кұман, Жігітті адастырған
ңалың тұман. Арадан цыл өтпестей тату
едік, Біздерді араз қылған ңай ант ұрған
(ХӘ).
АРАСЫ СУЫДЫ, СЫНДЫ Көңіл алшацтады, араздыц күшейді, арасы. үзілді,
досты-к кәңіл, қатынас бүзылды. Осыдан
кейін екеуінің арасы біраз уақытка дейін
суынып кетті (Т. А.). Егер екі достың
арасы сынып, жарылып барып, қайта жалғасса, бұрынғыдан бетер жымдасып кететін кезі болады (Т. А.).
АРАСЫ ТАЯҢ ТАСТАМ Бір-біріне
өте жақын, тығыз цонған көрші, көрші
ауыл туралы айтылады. Мақаш қорығын
қоршай отырған аралары таяк тастам ка
зак ауылдарының ңиқы-жиңы бейнесі
жойылып, тек қар астындағы кең жазыктың әр жерінен будактаған түтіндері көрікеді (Ғ. Мұс.).
АРА [-FA] Т¥РДЫ [TYCTI] Арашашы болды, цорғады. Ешкім ара тұрған
жоқ, Несібемді тигізбей (Б. Ө.). Нұртаза
мені үрмақ болып ұмтылғанда, арашашы
боп кеп әлдекімдер арамызға түсе кетті
(С. М.). Ара түсіп ажалдан, өздерің кеп
ап ңалдың (М. Ә.). Егер аның тазшаның
алғанын сезген болсаң, не қылсаң, о ңыл,
мен ара түспеймін,— депті (ҢЕ).
АРАША СҮРАДЫ [БЕРМЕДІ, ІЗДЕДІ,
БОЛДЫ] Ө АРАШАҒА ТҮСТІ 0 АРА
ШАШЫ БОЛДЫ Айырды; басу айтып,
ұрысты тоцтатты (цорғады). Араша батыр,
араша, Араша сұрап мен тұрмын, Істеріңе
жараса. Арашамды бермесең, Іс кылар-
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мьш тамаша (АБ). Сол заманда-аң надандар шырыш бұзған. Жалғанның демін
бұзып, хауіп қылғызған. Ақыл мен мал
екеуін асырай алмай, Арашашы іздепті
қатын, қыздан (Абай). Әманда бұл өңірде
теңдік, азаттык үшін күрес толастамаған,
әсіресе, күңдік өмір кешкен казақ әйеліне
араша боп, әйел атын аңызға айналдырған жерлер бұл (Ә. Нұр.). Ңарайды казаң
байғұс тамашаға, Кім түсер, жанжал болса, арашаға? Ңотанына бір ауылдың кіріп
барсам, Ңой куып ойнап жүрген бала-ша
га (Б. Ш. Б.). Бұлардың жанжалын байі^ап
калган тракторшы да жүгіріп кеп, араша
түсті. Ңой-қойлап, Аканды кейін итермеледі (3. Ш.). Ңасеннің пышағы Айшаның
жотасынан қадала бергенде, Самат жан
ұшырғаидай атып кеп, пышақты қолға
жармасып, Айшаның қазасына арашашы
болды (М. Ә.).
АРАШАЛАП АЛДЫ Айырып алды,
корғап калды. Жайлаудағы бес төбетіме
хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын (ҢЕ).
АРҒЫ АТАСЫ [ТЕГІ, ЗАТЫ] © ТҮП
АТАСЫ 1. Ата-баба, заузаты, ұлы атасы.
Арғы атасы қажы еді, Бейістен татңан
шәрбәтті (Абай). 2. Иесі. Түгел сөздің түбі
бір, түп атасы Майңы би (Мақал).
АРҒЫ-БЕРГІНІ [ӨТКЕН-КЕТКЕНДІ]
ҚАЗБАЙ-АҢ ҢОЙ! Бұрынды-соңды бол
тан істі цозғап эуре болма деген мағынада. Арғы-бергіні цазбай-ац кой! Әкесі
өлгенді де естіртеді. Не десең, о де, күркемді жалғыз сиырыма тиеп аламын да
кетемін (Ә. Н.).
АРДА БАЛА Әкесінің үйінен екі цабат
болып келген келіншектен туған бала немесе неке циылғаннан кейін аз уакыттьің
ішінде туған бала.
АРДА ЕМДІ 1. Тай шыщанша, есейгенше емді. Ац тай енесінің асаулығынан
былтыр байланған. Биыл арда емді
(М. Ә.). 2. Оңаша, еркін иемденді. Магниткадан көтеріле ұшкан бозғылт түтін
аспанның төсін арда емген ңаз бауыр бүлт
мәнзелдес (С. Тал.).
АРДАҚ ТҮТТЫ Қүрметтеді, ардактады, цадірледі, цадір түтты. Бостандык
пен баңыттың мұраттарын ардац түтатьм
прогресшіл адам баласы коммунизмнің
енді елес емес, наңты тарихи шындыңқа,
ңаһарман совет халқына күнбе-күнгі іс
программасына айналып отырганын шын
көңілден құттықтауда (СҚ).
АРДАН КҮСТІ [БЕЗД1] © АР ТӨКТІ
Ар-ұяттан жұрдай болды.
АРДА ӨСТІ Емін-еркін, бүла болып
өсті, еркін, азаттыцта өсті. Сенің әсем
салтанатың, Артық Иран бағынан да. Сенің көркем койныңдағы ел Бостандықта
өскен арда (ӘжИ).
АР ЖАҒЫН ДАЗБАЛАДЫ Түгін цоймай сұрады, ащцатына жетті, сырын
ашты. Жоқ табылды гой, бай! Бала-шаға-

ның істеген ісі болар. Ар жағын цазбалачқайтесіз (ҚЕ).
АР ЖАҒЫ БЫҢСЫДЫ Әуелі тәуірсіп,
соңынан пиғылы бүзылды. Бір көрмегетәп-тзтті, Ңазаны мен ңалбаңы. Дөң
айналмай ант атты, Бүксіп, быцсып ар
жағы (Абай).
АР ЖАҢ-БЕР ЖАҢ ҢЫП ҮСТАДЫ
Екіге бөлді, алыстатты. Өзге кісілер мен
өзінің арасына шекара ңойып, ар жац-бер
жац цып ұстайтын тәртібі қатты жігіт
еді (Ә. Н.).
АРЗАН СӨЗ Пайдасыз кеңес; орынсыз,
татымы жоц судыр сөз. Өзің ойланшы,
Нияз. Осындай арзап сөз екінің бірінен
шығады,— деп Ләззат енді шешіліп келе
жатыр еді (Т. А.).
АРЗАН ҢОЛ Жүпыны, царапайым,
цүны томен нәрсе. Жаңбыршы үйіне келе,
арзан цол, ескі ңамзол-шалбарды әреқ
ңұрастырдым і(С. М.).
АРЗАННЫҢ СОРПАСЫ [ПҮЛЫ, ЖІЛІГ1] ТАТЫМАЙДЫ 1. Арзанға алған арыі$
мал еті туралы. Арзанның сорпасы татымайды дегендей, бұл көк баңа еттің не
жылтырағы болушы еді (AT). 2. ОҢайға
түскен нәрсенің цадірі, цұны төмен болады. Арзанның сорпасы татымайды,
кымбат қияметке кетеді дейтін едік біз,
(Ң. Ж.).
АР [НАМЫС] КӨРДІ [ТҮТТЫ, ДЫЛ
ДЫ] Арланды, намыстанды, үят көрді.
Жапарга мазақ болуды өзіне ар көрді
(А. Б.). Байлық іздепг барамын қыпшаң
жакқа, Ңыпшақта Ыбырай мен Кенебайым. Бес жүз қара біткені толып жатыр,
Оны мен бай деп айтуға ар цыламын
(Айтыс). Аты аталып, аруақ шаңырылған
жерде ағайынға өкпе, араздықңа ңарамайды екен, «езіне ар түткан жаттан зор
тұтады»,— деп (Абай).
АРҢА-БАСЫ [АРҢА-ЕТЕГІ, АРҚАСЫ] КЕҢІДІ © АРҢА ЖАЗДЫ [КЕҢІДІ]
© АРҢАСЫ БОСАДЫ 1. Қолы босап, жадырады, жайбарацат болды. Маңайындагы командирлер генералдың арца-басы
кең кезде үйір болган осы бір әдетінен
жаңылмағанын байқап, қайран болады
(Т. А.). Кісінің бірден арца-етегі кеңіп,
денесі жайылып қоя беретін осынау тамылжыған тыныштыңтың кашан рақатын
көреді (Ә. Н.). Арца жазар күн жаңын.
Дихан тұқым себуді аяқтап, алтын астыкты жинауға дейін саябырсиды (Ң. Мұқам.). 2. Көцілі жай тапты, ракаттанды.
Алыста жүрген баламна'н хат алып, арцам кеңіп қалды (AT).
АРҢАҒА БАТТЫ © АРҢАСЫНА АЯЗДАЙ БАТТЫ Қатты тарығушылыц корdi-, зарыцты, жанына баттъг, азап шекті,
қыспацка түсті. Күйеуінде кеңседен алатын жалақыдан басқа сырт табыс жок.
Әр кезде ақша аздығы да аркаларына ба
та жүреді (М. Ә.). Біз болыстың айласьг
мен салмағы арцамызға аяздай баткан
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елміз (М. Ә.). Халық бір кезде шапқыншыАРҢА СҮЙЕДІ [ТІРЕДІ, ТҮТТЫ]
дан көрген қорлығын, арцасына аяздай Сүйеніш цылды, тірек етті. Әрине, оның
батцан ауыртпальи{ күндерін, іашулы ке- арца сүйер тірегі де, сүйенер колқанаты
да болды (Т. Ә.). Арца тұтып ақырып, Бұл
гін ұмытпайды (М. Ғ.).
баласын, Жаңғырыңтырып мен
АРҢАҒА [АРҚАСЫНАН] ҚАҢТЫ Абақтың
шықсам,
Алатаудың
саласын (Жамбыл).
Мацтады, мадацтады, колпаштап көтермеңалың Сикымбаладан қорықледі; мәпелеп күтті, әлпеішгеді. Мәз бола- Махамбетше
бір жағынан Мекештерді;
ды болысың, Арцаға ұлық цакцанға, пай көшкенмен,
түтады (Ғ. Мұс.). Осы күні (Дос)
Шелтірейтіп орысың, Шенді шекпен жап- арца
де Тәңірбергенге арца тіреп отықанға (Абай). Ал ойлап қараса, әншейін бізбен
рып сөйлеседі (Ә. Н.). Жалғыз жеген,—
бала сияңты арцасынан цагып, алдарқа- дейді
ол,— бүгін болмаса ертең білінеді.
тып жүре беретін сияқты (Т. А.).
Одан да біреулермен жең ұшынан жалғаАРҢАДАН БҮРДІ Суыц цысты, тоң- су керек. Септесіп, бірімізге-біріміз арка
дырды.— Мынау аяз қойды ғана қинап сүйерміз (Б. Ңыд.).
түрған жоң. Өстіп, міне, өзімізді де арцаАРҢАСЫ АЛЫНДЫ 0 АРҚАСЫ ЖАдан бүріп, бүрсеңдетіп тұр (М. Ә.).
УЫР
БОЛДЫ © АРҢАСЫН ЖАУЫР
АРҢА ЕТІ АРША [АРСА], БОРБАЙ ҢЫЛДЫ © АРҢАСЫН АЛДЫРДЫ 1. Ар
ЕТІ БОРША БОЛДЫ Әбден азып-тозған, цасына ер батып, жауыр болды, не иығын
цатты жүдеген, түрмыстың цацқы-соццы- ат тістеп алып тастады. Атпен ойнаған
сын көп көрген. адам туралы айтылады. тайдың арцасы алынды,— деді Мұстафа
Сар дала, кімдікі едің өткен кезде, Ңан күлімсірей,— соктыкпа кұдайға, соктыкболып жан шығарға жеткен кезде? Арца ңаның аз емес. Әуелі соларды мұкат
ет арша, борбай ет борша болып, Еттен (Ғ. Мұс.). Сенің мінген атыңның арцасы
өтіп, сүйекке жеткен кезде? (Ң. Қуан.). алынып қапты ғой (AT). Әлгіде ғана
Ңыс тұрсын, күздің кара суығында ыкта- өзеннің басында шақар торымен таласып,.
натын кедей сорлы, жілік майы үзіліп, арцасын алдырған (С. Тал.). 2. Ығыры
борбай еті борша, арца еті арша болып, шыцты, көк иыц болды; азап шекті, азып
тозды. Момынға жапса жаланы, Ңулықкөктемге әзер ілігетін (М. Е.).
АР ҢАЛМАДЫ © АҢДЫҒАНДА АР еұмдык табады. Арцасы елдің жауыр боп,
ҢАЛМАС Үятка батты, намыс төгілді. Төрт аяңтан ақсады (Д. Б.).
Ойнасшы ңатын болса қар, Аңдыған ерде
АРҢАСЫ МҮЗДАП ҢОЯ БЕРДІ Сесцала ма ар? (Абай).
кенді; бойы шымырлап, түршігіп кетті.
АРҢАН БОЙЫ Сәл ғана деген мари Оны соқыр деп ойласам, көзі өңменімнен
нада, ұзындыц, биіктік өлшемі туралы өтіп барады. Әлденеге арца,м мүздап цоя
айтылады. Жұмысшылар ет жеп болған берді (Т. А.).
кезде, жартыланып туған ай арцан бойы
АРҢАСЫНАН АЯЗ ӨТКЕН [АДАМкөтерілген еді (С. С.). Бір молда шәугім ША] Қорлыц, азап, кысым. көргеп (кісіше).
ұстап, тысқа шыкты, Бүкшеңдеп, арба
АРҢАСЫН СЫЛЫДЫ Сабады, терісін
айнала ңақырынып. Қисайған, құе секіл- тілді.
Тәуірбек, осы күнде күйлімісің,.
ді жалғыз кара, Ауылдан арцан бойы Мырза
Мамайға сыйлымысың?
тұрды дара (С. Т.). Күн арцан бойы ғана Арцаңды менен
алып соғып, сылушы еді, Жакөтеріліп қалған кез еді (ЛЖ).
раң бітіп кетті ме. шилімісің (Ә. Тәң.).
АРҢАНЫ [АРҢАСЫН] КЕҢГЕ САЛАРҚА ТАЯНЫШ Қорғаушы, демеуші,
ДЫ © АРҢА-ЕТЕГІН [ЕТЕК-ЖЕҢІН] сүйеніш. Бүл —• бүкіл дала әкімдерінің,
КЕҢ [-ГЕ] САЛДЫ Асыкпады, саспады, арца таяныш етіп алған сөзі (Ғ. М.). Ве
жайбарацаттыцца салынды. Бірде таптап рен бір кезде өзін жалғызбын деп ойлап
балтаны, Бірде иіп тағаны, Кеңге салып жүретін болса, енді осы отырған топты
арцаны, Бірде егеген араны (Т. Ж.). Ңарт- өзіне арца таяныш санап, осының бірін
ты сөйлетіп ңойып, тыңдай берсең, арца- аға, бірін іні көріп отыр (Б. М.).
сын кеңге салып, жадырай түсетін сыңайы
АРҢА ТІРЕДІ [TIPECTI] Өге жуык
бар (С. Бақ.). Бкьхл оңтүстіктің де кысы
ңытымырлау болып тұр. Мұның өзі «тәй- цатарластъг, жуыцтай келіп, аралас-цүраірі, цыс не істей кояр дейсің, жылдағы- лас отырды. Жаз бойы Ңұланөтпес пен
дай жылы болып өтеді дағы» —■деп, ар Ңұдаймөнденің шиырына еыйыоа алмай...
каны кеңге салып жүрген кейбір басшы- қаңтығысып келген екі байдың аядай жерларды ңазірдің өзінде-ақ састырып таста- ге арца тіресіп ңонып жатқандары жай
ды (СҢ). Ақбала деген әйелдің болғаны да емес сияқты (Ғ. М.).
да есінен шығып кеткендей, ол жөнінде
АРҚАУ БОЛДЫ [ETTI] Негіз, желі
сыртқа сыр шығармай, тіпті, түк болма- болды.
Халық мүддесі оның (Абайдың)
ған кісіше арқа-етегін кең салып, Ацба- шығармасына
арцау болды (М. А.). Оку
ланы к,оя берген күннің ертеңіне ел ара- Әділ мен Сэндібаланы
дәнекерше біріктілап кеткеніне таң калды (Ә. Н.).
ріп, екеуінің зор махаббатына арцау болАРҢАНЫ ПІРГЕ СҮЙЕДІ Пірін цуат ғандай еді (Ж. А.). Ңарт ақын бұдан әрі
тұттьі, арца сүйеді. Сүйедім пірге арцам- облыстың озат комбайншылары, атақты
еңбек ерлері Аманкелді Исақовтың, Жанды, Жүрген жерім даркан-ды (М3).
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сұлтан Демеевтің жан сүйсінерлік еңбектерін астық жырына арцау етіп, өлеңге
қосады (С. Мәу.).
АРҢАУЫ ҮЗІЛДІ Негізі, байланысы
цырцылды. Акылы артьщ арыстаным,
Озып еді байтақтан. Үзілсе арцау жалғанған Достық опат болған соң (А. Аз.).
АРМАНДА КЕТТІ Мацсатына жете
алмады, ерте өлді.— Ой, аллай, десейші!—
деп, Ңұрбанның да көзінен жас ыршып
шықты. Әкем арманда кетті (Р. Р.). Еңбек
етіп ел үшін, Арманда өтіп кетті деп,
Соңымда бір ңалған халқыма, Артымда
бір атац, даңқ қалды-ау (М. Ө.). Көтере
алмай басымды, Ішімде кетті арманым
(М 3 ).

АРМАН ЕТТІ [ҢУДЫ, ҢЫЛДЫ]
Мақсат көздеді. Арман цуып, Октябрь революциясы ңарсаңында Коммунистік партияға кіргенім де осыдан еді (Ж. А.). Суытып жалды ат керек жарыеқалы, Әр іске
дүние керек алысқалы, Қайран ер, жоқшылығын арман Цыпты, Алланың Әлішері арыстаны (М. Б.). Дос болыпты, бір аю
бір адаммен, Бірін-бірі көңілі ұнағаннан,
Екеуінің көрген жан татулығын, «Ңай
жақта деп мұндай дос» цылады арман
(М. Б.).
АРМАНЫ
БОЛМАДЫ © АРМАНЫ
ЖОҚ Тағдырына раза, өмірден еш өкініші жоц. Шомыламын селдей аңқан жасыма, Күндер келіп көтере алмас басыма.
Бүгін өлсем, еш арманым болмас ед, Балалық күн ңайта келсе ңасыма (Б. К.).
Көңіл ток, болып-толған, Дүниені шайқап
өткен. Ңолың бердің, жандай көрдің,
Арманым жоц «аһ» ұрар (Б. К.).
АРТЫНА ҢАЛДЫРДЫ Өзі өліп, өзгені тастап, цалдырып кетті. Жас кетіп
біреу дүниеден, Артына цалдырған әкесі
мен Шешесін. Ңартайып жетсе ңазасы,
Төлейді бала есесін (М. Сұл.).
АРТЫНА Т¥ЯҢ ҢАЛДЫРДЫ Соңында нәсіл, ұрпац цалдырды.
АРТЫНДАҒЫ [АРТЫНДА ҢАЛҒАН]
Т¥ЯҒЫ СЫНДЫ Мұрагері өлді, мерт
болды. Берік бол. Артьіңда цалған түяғың
сынды (Т. А.).
АРТЫНДАҒЫ Ң¥ЙРЫҒЫ Ңолцанаты,
көмекшісі, інісі. Ңабырғада қанатым,
Артъшдағы цүйрығым (ҢЖ.).
АРТЫНДА НИЯЗЫ БАР Бата артында алым бар. Ңар жауды деп ңуанба, Артында аязы бар. Ңожа келді деп қуанба,
Артында ниязы бар (Макал).
АРТЫН ДА [К... ІН ДЕ] СҮРТПЕЙДІ
Ешбір елемейді; түкке де жаратпайды.
Қойшы, соныңды, адам ба еді, керек десең, к...імді де сүртпеймін (AT).
АРТЫН ЖЫМ-ЖЫРТ ҢЫЛДЫ Орнын
білдірмей жауып кетті (АС). Әзімді мае
қылып алып, шал кенелді, Есікті жабамын деп аз бөгелді. Артын жым-жырт

қылды да, ант ұрған шал Төртеуін ертіп
алып, тез жөнелді (Абай).
АРТЫН ОЙЛАДЫ Болашағын байцады, келешегіне назар аударды. Іс істе
салмаңпенен артын ойлап, Ңажыма бол
тан іске болаттай бол, Тәуекел дариясына
белді байлап (М. И.). Не іс қылса артын
ойлар, Адамзаттың данышпаны (ШС).
АРТЫҢА [К...ЩЕ] ҚАРА Шамаңа
қара. (Әлі келмеу, күші жетпеу мағынасында айтылады). Жок, Фазылға тиюге
артына қарасын. Ол законның адамы ғой,
оған мынандай айуаншылық істей алмас
(I. Ж.).
АРТЫҢДЫ [К... ЩД1] ҚЫС Үндемей,
жайыца тыныш отыр. Зейнеп жорта сөв
тастады.— Есіркеген оқуынан калып пой
май ма? Одан да үлкен баланы шақыргсайшы. Зейнептің «үлкен бала» деп отырғаны Жанәділ еді.— Кіші баламды ңұртып едің, енді үлкен балама ауыз салайын
дедің бе? Жә, сөзді бөлмей артыңды цысып, жайыңа отыр,— деді Қоңырңұлжа
(I. Е.).
АРМАНЫНА ЖЕТТІ [ЖЕТЕ АЛМА
ДЫ] ©^АРМАНЫНАН ШЫҢТЫ Мацсаты
орындалды; ацсағаны болды; мұратьі іfaбыл болды. «Аға» деген сөзіңмен Арманыма жетемін. Сәлем келсе өзіңнен Сауығып мен кетемін (Ң. Мүс.). Өлгеннен кейін арманыңа жеттің не, жетпедің не! —
Әй, осы еен, қырсауланбашы (СҢ). Тордағы тоты кұстай ңазақ ңызы Сырласып
сүйгенімен шыкты арманнан (Ж. С.). Ай
жалғыз ғой, мен де сондай, жан жарым,
Жай жатпаған от жүректі бір жанмын.
Желдей гулеп бара жатқан өмірде, Жете
алмаған толып жатыр арманым (Б. К.).
АРМАНЫ [ТІЛЕГІ, YMITI] ҮЗДІКТІ
Аңсады, сағынды. ¥мыта алмай, осынша
арманы үздігіп жүргеніне таң ңалды
(Ә. Н.).
АРНАСЫНАН [САБАСЬШАН] АСПАДЫ Көкірек керіп, менменсімеді, асыптаспады. Ңуанса да, қайғырса да арнасынан бір аспайтын сияңты (Ғ. Мұс.).
АРНАСЫНА [САБАСЫНА] ТҮСТІ Сабасына келді, ашуы тарады. Сөйлеген
сайын ашуы тарап, арнасына түскен кезде Аман кірді (Ғ. Мұс.).
АРПАДАЙ АСАДЫ Қомағайлана асады, аузын толтыра-толтыра жеді. Волохов
ешңандай қымсынуды білмей, самсадан
кейін самсаны арпадай асап жатыр (ЛЖ).
АРСА-АРСА БОЛДЫ © АРСА-АРСАСЫ ШЫҢТЫ Борша-борша болды, арснып
калды. Ңасқыр жеп кеткен ірі қараның
сүйегі арса-арсасы шығып, ағарьга жатыр
екен (Ә. Н.).
АРСАҢ ҢАҢТЫ Арсалаңдады, арсалаң-арсалаң етті. Ңодекең өстіп жүріп
күндері өтіп, Арсаң т$ағып жылқыға келді жетіп (ҚҚБС).
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АРС ЕТТІ 1. Кенеттен карсы келіп,
айбат шегу, тұра ұмтылу мағынасында
айтылады. Қасқыр бұған (Исаға) ңарай
арс етіп ұмтыла беріп, ңиралаңдап, тәлтіректей басып еді (М. Ә.). 2. Беттен алды,
царсы келді. Әй, ант ұрып кеткен, бірдеме десе, арс ете түседі ғой (Ң. Ңуан.).
APT ҢЫЛДЫ д и а л. Арца тұтты,
сүйеу көрді. Талғатбек мені арт цылып,
оларға барып тағы да тиісті (Сем., Аі$с.,
Көкп.).
АРТҚЫ ТОЛҚЫН Кейінгі ұрпац (АС).
А лдыңры толңын — ағалар, Арткы толцын — інілер, Кезекпенен өлінер, Баяғыдай көрінер (Абай).
АРТЫ АУЫР Т ым баяу цимылдайтын,
тез көтеріле цоймайтын ебдейсіз кісі ху
ралы айтылады. Горчковтың өзімен сөйлеспесем, мына Талызин дегені асықпай
ұшатын, мамырлап калган бірқазан секілді, арты ауыр бір сорлы көрінеді (I. Е.).
АРТЫ АШЫЛДЫ Абиыры төгілді,
сыры ашылды, үятца калды.— Әй, Ырғызбай мынау елді көрдің ғой!.. Өліспей,
беріспейді... Тек соқтыгып көр, арындаған Ырғызбай, артыц ашылады. Басыңа
қызыл такия киіп, бөксеңе шаңпак таңба
соңтырып чайтасың...— деді Абай (М. Ә.).
АРТЫ КЕНІШ Арты, аяғы молшылыц,
береке. («Гәндж»— парсыша казына;
жиналу, қорлану, қол жинау). Саудагөрліктің арты — борыш, сыпайылықтың ар
ты — реніш, диханшылыңтың арты — кгніш (Мақал).
АРТЫ ҢАЙЫРЛЫ БОЛСЫН © АРТЫН БЕРСШ © АРТЫ ТОЙ БОЛСЫН©
АРТЫН ТІЛЕ! т і л е к-б а т а. Ацыры
жацсылык болып, цызыцца ұлассыні (Дүние салған, өлген кісіге айтылады). Өлді
ме Сарыбай хан, жүртым көрсін, Жыламан патша-ңұдай иман берсін. Ғаламнан
Сарыбай өткен болса, Еншалла, тәубе, тәңірім, артын берсін (ҚКБС). Алғысы келсе, дүниенің Айтңанына болмайды. Ойласаңшы, Мағышым, Кімнің гүлі солмайды.
Артын тіле құдайдан, Бір ңалыпты бол
майды (Абай).
АРТЫҢ АУЫЗ БАЛА д и а л. Қолдьіаяцты, епті, жүмсауға ыңғайлы бала.
Жұмсай ңоятын артык ауыз бала да жоң
(Тау., Ңош.).
АРТЫҢ КӨРДІ [САНАДЫ] Қадірлеп,
цымбат түтты. Неге сүйсін ол мені, Өзім
акымаң алмадым. Көрдім артыц бір сені
Рахматынан алланың (Абай). Ол адам баласын артыц көріп, камын әуелден алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес
пе? (Абай).
АРТЫҢ [АСЫП] ТУҒАН Ерекше жаратылған, елден ерек. Тыңда мұны құлақ
can, Артың туған үздік-ақ Топырағы тор
ча бон, Жарылқасын жалғыз хақ (ШС).
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АРУ АҒЫ

АРТЫМДА ҢАЛСЫН! 1. Бұйырмасын, өліп кетейін деген мағынада. 2. ¥рпац мұрагер боп цалсын.
АРТЫМА ҢАТЫМ ҢЫЛСЫН Өлгеннен кейін оған арнап цұранды (кэлеж шэріпті) түгел оцып шығу мағынасында
айтылады.
АРТЫНА
БЕЛП ҢАЛДЫРМАДЫ
[ТАСТАМАДЫ] © АРТЫНА Т¥ЯҢ ҢАЛМАДЫ Бұл дүниеден ұрпаксьіз кетті,
түцым цалдырмады. Артына белгі цалдырмай, Бауыры ңатты тас өлім, Жыламайын
десе де, Шыдарлық па осы өлім? (Абай).
Орнын ұстап тұрарға Артында түяқ цалмаған (А. Аз.).
АРТЫН АЛА Іле, ізінше, артынша.
Алғаш өткен жылңының артын ала, көп
аттылар келеді екен (М. Ә.).
АРТЫНА САЛДЫ 1. Артына мінгестіріп алды. (Бұл жерде кек алу мәнінде
жүмсалып тұр). Ат к...іне үңілтіп, Артыма салсам деп едім. Тілекті тэңірім бермеді, Өздеріңдей хандарды Осылай бір
қылсам деп едім (М. Ө.) 2. Жарыста өзгелерді артына цалдырды.
АРТЫНА СӨЗ ҚАЛДЫРДЫ Кейінге
жацсы атац, өнегелі сөз, әлең цалдырды.
Көп адам дүниеге бой алдырған, Бой
алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы, Өлмейтұғын ар
тына сөз цалдырған (Абай).
АРТЫНА [СОҢЫНА] ТҮСТІ 1. Соңынан ізін өкшелеп цуды; цудалады.
Осы кезде арттарына түскен жосылған
топтың куғынын анык, аңдаған Еңсебай
мен Ңұлжатап «е» десіп алды (М. Ә.).
2. Белгілі бір мацсатты цуды. Жақсы
маман болу үшін оңудың артына түсті
(AT).
АРТЫ НІАҢСЫЗ, АЛДЫ ДАУСЫЗ
Ешбір шатацсыз, талас-тартыссыз.
АРУАҒЫ АСПАНДАДЫ Мерейі зорайды. Бір есептен өзінің табанын жалап
жүрген малайы басқа кісілердің алдында
дараңыланып, неғұрлым дөрекі, дөкір бо
ла түскен сайын, соғұрлым бұның аруағы аспандап көтеріле түсетінін білді
(Ә. Н.).
АРУАҒЫ БАСТЫ [БАСЫМ] © АРУАҒЫ АРТЫҢ Мерейі үстем болды. әктемшілік етті. Шіркіннің сөйлер сөзге тасуын-ай, Аруағы алдиярдың басуын-айі
Ханымның мұрны кейкі, бойы аласа, Келбеті мегежіннің қашырындай (Ш. Ж.).
Бұл жолы тағы да өзінен аруағы басым
күндесіне жол беріп, кейін шегініп кетті
(Ә. Н.). Ңадірлі, ңасиетті күйеуі халың
ңүрметтеген азамат болған соң, от басында да оның аруағы артыц болуға тиіс
(Ә. Н.).
АРУАҒЫ [АРҢАСЫ] ҢОЗДЫ © АРУАҒЫ [ЖЫНЫ] ¥СТАДЫ 1. Жыны келді,
ашу шацырып, жанжал шығарды. Бір
шал Еламаннан түрік елі жөнінде сұрады.

АРУАҒЫ НА
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Балыңшылар елеңдеп, бастарын көтеріп
алды. Кейбір діндар кісілердің аруағы
цозып кетті (Ә. Н.). 2. <<Сайтаны ұстады»,
шабыты күшейді. Бүркітбайдың аркасы
цозыті, атты ңатты айдайтын жері — жиын топтың маңы (С. М.). Жата калып
аунап, жердің әңкі-тәңкісін шығарады.
Арцасы цозып, оттауынан ңарауылдауы
молаяды (X. Е). Бірақ өр мінезді, жалын
жанды Қазтуған жырау Ңотан толғауынан мойымады. Ңарағай домбырасын
аспанға лактырып, аруағы ұстап, жыр
дабылын үсті-үстіне күңіренте ұрды (I. Е.).
АРУАҒЫНА [Ң¥ДАЙЫНА| СЫЙЫНДЫ [ТАБЫНДЫ] Діки, сенім бойынша
біреудің атына, ата-баба рухына бас ию,
жалбарыну мағынасында айтылады. Дос
көбейтіп, ел жиып, Ойыл менен Ңиылдан
Кереметті Тәтемнің Аруағына сыйынған
(А. А. Ң.). Жаппай колхоздану науқанының кезінде, Ңаңтарбаевтарға өшіккен
біреу: «Махмұт Ңаңтарбаев жасында
молда боп, өліктердің аруағына табынған, оған талассыз куә байлардың молаларына шапңан тасы, сондай тастарда
өзінің қойғап қолдары бар» деп арыз
береді... (С. М.). Сыйынып аруац пен бір
7(үдайға, Үстадым етегіңнен, баста батыр
(М. Ә.).
АРУАҒЫН АЯҢҢА БАСТЫ [СЫНДЫРДЫ] © АРУАҢ АТТАДЫ к ө н е.
Аруацты цорлады; атац-абыройын цорлады; беделін сыйламады.-, меселін цайтарды; ар-үятын аяцца басты; эдет-ғүрыпты
бүзды. Бір тілегімізді берер ' деп келдік.
Сүйеу ңартты аулына шаңырып, кешегі
болыс ағаңның аруағын аяцца баспа, дұшпанға таба ңылма (Ә. Н.). Сейіт Көшбикеде болған қастың, жамандыңты толың
айтып шыңты. Абайды «Көкеннің кедейіне, диханшы бейнетңор көбіне болыстың
деп, Тобықтының аруағьін сындырдыц»—
деп, жазаға ұшыратыпты (М. Ә.)АРУАҒЫҢНАН [ӘРУАҒЫҢНАН] АЙНАЛАЙЫН [САДАҒА КЕТЕЙ1Н] к ө н е.
Сенің жолыңда жанъим пида болсын, беделіңнен айналайын деген ,мағынада айты
лады. Аруағыңнан садаға кетейін, әткем
айтушы еді, «Бай болып ешкім жаппас
жердің жүзін, сұлу боп ешкім жаппас
күннің көзін» деп. Әулиенің сөзіндей ғой
осы сөз і(С. М.).
АРУАҒЫ РИЗА БОЛСЫН к ө н е. а лғ ы с. Басқамызды білмеймін, ал мына
Ақаңның қызметіне Есбол атамыздың
аруағы раза болатын шығар-аң! — деп
қош-қоштап, көтермелеп жатқаны (Ә. Н.).
АРУАҒЫ ¥ШЫП КЕТТІ к ө н е. Құты
цашты, үрейленді. А — а!... ңандай қылайын! — деп, төніп келое, жөбшеңді кісінің аруағы үшып кеткендей азамат (С. С.).
АРУАҢ АТҢЫР [АТСЫН, ¥РҒЫР] ©
АРУАҢ АТТЫ *Тәңір алғыро мағынасында қолданылатын. царғыс; айтцаны, ісі
көңілге жакпағанда айтылатын кейіс сез.
(«Аруаң» — араб сөзі, «рух» дегеннің көп-

ше түрі: діни сенім бойынша көзге көрінбейтін, табиғаттан тыс күштер. Бұл сөЗ'
діндарлык дәстүрше өлген кісінің, ұлы<
адамның «жаны» мағынасында қолданылады; ата-бабамыздың аруағы, аруақ
қонған кісі тәрізді фразалар да кездесііт
отырады). Жантас [болысңа] : берсең
[жаныңды], Мықтыбай аруағымен ант етГ
Болыс: Осыдан өтірік айтсам, ел тілегін
орындамасам, атам Мьщтыбайдың аруағы
атсын (М. Ә.).
АРУАҢ ДЕМЕСІН! © АРУАҚ ЖЕБЕСІН! © АРУАҚ ҚОЛДАСЫН! © АРУАҚ
ДЕМЕЙ КӨР! © АРУАҢ ЖАР БОЛА КӨР
к ө н е. Тәңір жарылцасын, аруақ сүйеу
болсын деген тілек жағынасында айтыла
ды. Аруац цолдаған демеушім сен (АӘ).
Сапарың оң болсын, балам, аруац жебесін
(М. Ә.).
АРУАҚҢА ТТТЕТ БОЛМА © АРУАҢҢА [АРУАҢ-ҚҰДАЙҒА] ШЕТ БОЛДЫ
к ө н е. Аруацца шүбә келтірме, аруац жолынан тайма; біреудің обалына цалма.
Аруацца шет болма. Басыңды көтер жер
дей, Көрісейін деп келдім, Ңолыңды әкел
бермен (ШС). Найманның елдігіне істеіг
отырған жаулығым болса, аруац-цүдайға
Тобықты шет болатыны шын (М. Ә.).
АРУАҢ ҢЫСТЫ к ө н е. Ата-бабасының ар-намысын буды. Сай суындай сарылдап, Манаты тоны дарылдап, Шапқан сайын батырдың Алты кырдын артылып, Жер
бауыры тартылып, Үстіндегі ер Ңамбар'
Аруац цысып барады (ҢамБ).
АРУАҢ ҢОЛДАДЫ [ЖАР БОЛДЫ]
Діни сенім бойынша әулае-әнбие, ата-баба
рухы жебеді деген мағынада. Көгеріп жатыр балуан қаны қашып, Көргеннің бәрі
аясты жаны ашып, Балуаны жыңқан Ар*
ғын шуылдап жүр, «Аруац цолдадыь
деп, көңілі тасып (I. Ж.)- Егер де аруак
жар боп, жыға ңойсам, Ңанжарым қанын'
шашып, көзін ойсын (РД).
АРУАҢ [ҢЫДЫР] КОНДЫ [ТҮНЕДІ]
Ескі сенім бойынша бац, цыдыр дарыды
мағынасында айтылады. Түріктің патшасындай көңілді емес, Мастанған ат байланып, аруац цонып (Ғ. Малд.). Үйіне .құдай оңдап цыдыр цонды. Бір досым бек
сөйлескен сендей болар, Бұл марал буа»
екен тіпті атпаймын, Келінің екі ңабат
кесел болар (ҚКБС). Тарбиған Тарбағатаіг
жердің құты, Барлы — ол «цыдыр түнеп
көшкен жұрты» (I. Ж.).
АРУАҢТАНЫП КЕТТІ Шабыты келді,.
цозды, цұдіреттене түсті. Ңазтуған жы
рау монгол шабуылшыларымен алысқан
ңыпшақ әскерлерінің ерлігін толғағанда,
нағыз бір желдей жүйрік атқа мінгэндей, көңілі леігірііг, ұшып-конып, бірорнында отыра алмады. Бір мезет Бошман жырына келгенде, тіпті аруацтанып
кетті (I. Е.).
АРУАҢТЫ ЖІГІТ Айбарлы, цүдіреттЬ
кісі, сүсы бар кісі.

—51 —

АРЫСТАННЫҢ

АРУАҢ ҮСТІН БАСТЫ к ө н е. Сүсы тарлық кылса, арызы жеткендік, сыйы өтбасты, мысы жеңді. Ңара дәуді Зарлың- кендік, байльщ кызметімен біреудің қыстың Аруағы үстін басады (М3).
тауын сатып алмак, ептеп алмақ, тартып
АРУАҢ ШАҢЫРДЫ к ө н е. Пір түт- алмак (Абай). Таудан мұнартып ұшңан
қан ата-бабаларын, жебеушілерін айтып тарланым, Саган ұсынсам ңолым жетер
сыйынды. Аты аталып, аруац шацырыл- ме, Арызым айтсам, өтер ме? (М. Ө.).
ған жерде ағайынға, өкпе, араздыңңа
АРЫҢ ҢОЙДАН БАҒАСЫ КЕЙІН
ңарамайды екен, жанын салыоады екен Қадірі жоц, беделі төмен. Ал, дүние, өте(Абай). Аруацты шацыратын жырлар ріңді біліп едім, Білдірмей, серілікпен
келсе, Тілектес жүйріктерде шабыт бол- жүріп едім. Бұл күнде арыц цойдан ба
сын. Іздеген табылатын болып тұрса, Ба- гам кейін, Үш жүзді сайран кылған Біррып ңал — жері ңанша алыс болсын жан едім (Б. Ңож.).
(М. К.).
АРЫЛЫП СӨЙЛЕДІ Бар шынын айтАРУЛАП ҢОЙДЫ 0 АҚ ЖУЫП, АРУ- ты; ацтала сөйледі. Өзі білген, ұғынған
ЛАП ҢОЙДЫ к ө н е. Қүрметпен, цадірлеп, дәрежесінде райком секретары арылып
ац жуып жерледі. Жағанды бүкіл ел-жұрт та сөйледі. Бар шынын да айтты (М. Ә.).
боп арулап цойып, жетісін бергеннен кейін
АРЫН АРЛАДЫ Намысын жыртты.
Жәнібек тағы да Ңасымды өз ордасына
Болып ед Апрасиян ңызын бермек, Соншаңырды (I. Е.).
дықтан Апрасиянның арын арлап, ТұранАРУ ШЕШЕЙ Ардацты, цымбатты, нан ойламаушы ед өзгені ел деп (РД).
сұлу шешей деген мағынада. Ңоян қолАРЫН АТТАДЫ Үят іс цылды; өз
тың, керме ңас, Ару шешей болса игі (АӘ).
ұятын цорлады, атына кір келтірді. ЖаАР-ҮЯТЫН ТӨКТІ © АРДАН [¥ЯТ- ңағы қара пәле канша кірлемек болса да,
ТАН] АЙРЫЛДЫ [БЕЗД1] Намыс келті- кұдай біледі, Ақбала да арын аттап жүррер цылыц істеді. Бақ-дәулет келуіне мен ген әйел болмас (Ә. Н.).
кепіл, Ар-ұятыцды төкпей елірмей (ШС).
АРЫН АЯҢҚА БАСТЫ 0 АРЫН САТАРШЫҒАН ЖҮМЫРТҢАДАЙ [ЖАУ- ТЫ [ТӨКТІ] Кісілігіне кір келтірді, цорла
ҢАЗЫНДАЙ] Аппац, ац торғын. Ңасына ды, үятца цалдырды; арын (ар) сату, кейотырған кызға қараса, аршыған жұмырт- де бедел салу мағынасында да цолданыцадай ақ кыз, кескін, келбеті бір жігітке лады. Ендеше, баяғыда арыңды аяцца бататырлық (С. М.).
сып кеткен әйелді енді, ңазір сенің де
АРШЫН ТӨС [БАС] Сұлулыцца тэн, жек көруің мүмкін... (Ә. Н.). Мен айтаүлкендікке балама теңеу. (Аршын төс мын зарымды, Бір перзенттің дертінен.
әйелге, аршын бас құсқа, жылкыга айты- Беттен төкті арымды Кетірді алла сәнімҒылым біл деп ойдан қырға сүйлады). Молда, сопы дым білмес, кеткен ді (М3).Ңарагым
деп, бейнет көрген, күйесі, «Бұл жалғанда жұмақ жоң» деген реген,
реген. Арын сатып, жанын ңинап мал
несі? Жалғанда жұмағым — ар-иманым, тауып,
көгер деп, бүтін көйлек кимеАлбыраған арудың аршын төсі (Б. К.). ген (С. Сен
Д.).
Аршын басты ац кұс (ЕК).
АРЫН САҚТАДЫ Адамгершілігін
АРЫЗ АЙТТЫ [АЙДАДЫ, ҢЫЛДЫ]
намысын жібермеді. Ажалды
Өтінді, сұрады, шағынды. Амал жок, енді сацтады,
жоқты болса да, Арын сацтап тұрады,
жүрдік күн-түн ңатып, Жәкеме кетейін Ардан
кешкен ұятсыз Ойламайды ұятты
деп арыз айтып. Жәкеме қатын-баланы
тапсырайын, Келе ме өлген адам тірі қай- (Д. Б.).
тып? (Ш. Ң.). Таудан мұнартып ұшкан
АРЫП-АШТЫ 0 АРЫП-ТАЛДЫ Қаттарланым, Саған ұсынсам қолым жетер ты күйзеліп, жоцшылыц зардабын көрді;
ме, Арызым айтсам өтер ме? (М. Ө.). Пері- жудеп-жадады; шаршап-шалдыцты. Тесік
лердің баласы, жалаңаш-жалпы жүреді. өкпе бейнетқор, Ңажымаган ңамытқа;
Ңасыңа барсаң пәленің, Садаңпенен тар- Арып-ашып, күйсіз боп, Сүйреген елді
тады. Оны неге білмейсің? Жұртың арыз баңытңа (I. Ж.). Көп күн өтіп, кейінгіге
цылса да, Орныңнан неге тұрмайсың, калган жыл, Тыңнан тесіп, жайлы жолМойныңды маған бұрмайсың (М3).
ды салған жыл. Арып-талып, терің ңатып
Мыңнан озып, бас бәйгені алған
АРЫЗДАСЫП АЙТҢАН СӨЗ Өлім үстіңе,
алдында цоштасып айтцан сөз. Ой түбін- жыл (Б. К.).
де жатңан әкесінің бүгін арыздасып айт
АРЫСТАНДАЙ ҢҮТЫРДЫ Аласүрды,
цан сөзі (Абай).
жанын жеді. Зарлық бала ойнайды АрысАРЫЗ ЖАУДЫРДЫ Үстін-үстін ша- тандай цүтырып (М3).
ғым іжазды. Әйтеуір, бәлені ңоздатып
АРЫСТАН ЖҮРЕКТІ Қаймыцтіайтын,
жатыр. Макардың үстінен арыз жауды- тайсалмайтын, өжет (АС). Кәркиден пілрып, аягынан алып, осындай әшекейлері дей ңуатты, Тагы арыстан жүректі, Апла»
мазасын кетіріп жүрген жоң па? Сол тон, Сократ акылды, Ңаһарман, Ғали
пәлені, міне, бізге Аман әкелді... (Ғ. Мұс.). білекті (Абай).
АРЫЗЫ ЖЕТТІ [ӨТТІІ Айтцаны болАРЫСТАННЫҢ АУЗЫНА КЕТТІ
ды, сөзі өтті; тілегі орындалды. Қыстауы Ажал араны, алыс жер, циыр шет. Нұр-
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ңан: — Әпкетті, әпкетті ғой, ойбайі Арыстанның аузына әпкетті ғой, ңайран ағатайым (М. Ә.).
АРЫ ТАЗА Кінэсі жоң, ешкімге циянат жасамаған. Адамға шатасу киын ба?
Тек ары таза болса екен. Жалғыз тілегім
осы ғана (I. Е.).
АСАН БОЛАР д и а л . Құп болар, цабыл болар. Сен колхозға кіру үшін арыз
берсең, асан болар (Жамб., Тал.).
АСАН ҚАЙҒЫҒА ТҮСТІ [САЛЫНДЫ] Уайым жеп отыр; күдер үзіп, торығып отыр. Саған не болды; уайым жеп,
асан ңайғыға түсесің де отырасың (AT).
АСАН ҚАЙҒЫҢДЫ АЙТПАЙ ОТЫРШЫ Сары уайымыңды айта, тарта берме,
цайғыға салынба деген мағынадағьі тіркес. Ңайдағы бір асан цайғыцды айтпай
отыршы (Н. Т.).
АСАРҒА ШАҚЫРДЫ д и а л. Көмекке, жәрдемге шацырды. Ол мені асарға
шацырды (Алм., Кег.).
АСАРЫН АСАП, ЖАСАРЫН ЖАСАДЫ Көп өмір сүрген, дзурені өткен, жасы
үлғайған адам туралы айтылады. Әкесіне
соңғы жазған хатында ол: «Мен болсам
дүниегө жаңа келдім... Ал, сіз болсаңыз
асарыңызды асап, жасарыңьізды жасадыцыз ғой... Тұрмаңыз жолыма көлденең...
Бұдан былай бұл мәселені сөз етуді ңояйык» — деп түйген хатын (М. И.).
АСА СОҢҢАН ЖЕЛМЕН ТЕҢ Бүл
жерде ацын «жацсы сөз» жаман үшін
дәл тимейтін, дарымай өтетін жел іспетті
деп отыр. Жаманға айтқан ақылың, Кітаптан көрген нақылың Ңұлағына кірмейді,
Аса сощан желмен тең (Д. Б.).
АСАУҒА ҚҮРЫҚ САЛҒАНДАЙ ШЫҢҒЫРДЫ Азар да безер болып, ат-тонын
ала кашты, шенінс жолатпады. Бір кезде
асауға күрыц салғандай шыңғырған халқьшыз, бұл күнде қашан ңала боламыз
деп, сабырсыздықпен күтіп отыр («Айқап»).
АСАУ ЖҮРЕК Ацын бұл жерде сезімтал, тосырцау-жатырцауы көп, үркек жас
көңілді айтып отыр. Асау жүрек қайнамай, Жуасыр ма еді кезінде? Елден бір
жақсы сайламай, Барыас па ем ерге өзім
де? (Абай).
АС [ДӘМ, ТАМАҚ] АУЫЗ ТИДІ Дэм
татты, азғана тамац ішті. Күндіз жұмыстан ңайтқан соң, ас ауыз тиіп тыныстап жатқан Жаңсылыктың кұлағына бір
күй оралып жатыр екен (Ғ. С.). Сыздық
жолшыбай бұлармен де амандаса кетуге
соғып еді, Ырысжан дәм ауыз ти деп,
үйге енгізді (Ғ. Мұс.).
АС АШ ӨЗЕГІНЕ ТҮСТІ Іиікен Тама
ры кесёлге соцтырды. (Көбіне аш кісінің
шамадан тыс жеген ауқатынан болған
талыңсуы туралы айтылады). Байкұс

ңайтсін, ас аш өзегіне түсіп кетті ғой
(AT).
t АС БАТПАДЫ 1. Тамақ сіңіре алмады. Оған бүгін кекірік атып, ас батпай
койды, дәмге ернін ғана тигізді (С. М.).
2. Қатты уайымға ұшырап, асца тәбеті
шаппай цойды, тәбетін ой бөліп кетті.
Жүзіңнен серпіп орамал, Ңараңғы түнді
айдын қыл. Жүрегіме ас батпай, Ғашыңтың дерті кылды зіл. Өзімді айтып білдірдім, Не қылоаң енді өзің біл (М. Б.).
АС БЕРДІ Өлген адамды (кебіне, бір
жылдан соң) еске түсіру ретінде жинаған
жиын; істелген ізет туралы айтылады. Ac
беріп, алты арысқа даңқын жайған, Тауып ед бауырды бұл Сағынайдан. Жатыр
ед күшін әдей көрсеткелі, Керейде ңонақ
болып бір-екі айдан (I. Ж.). Өскенбайдың
Зереден туған баласы Құнанбай 1852 жылдар шамасы әкесі Өскенбайға ас берген
(М. Ә.).
АС ИЕСІМЕН ТӘТТІ Үй иесімен. бірге
тамац жеу үғымында айтылып түр. Алыңыз, ңұдаша! Ac иесімен тәтті,— деген
(AT).
АСҢА БАҚАУЫЛ БОЛДЫ Тамаг( бәлуші болды, Азғана асца бацауыл, азғана елге бек болма деген осы даі
(I. Е.).
АС ҢАЙЫРДЫ Тамацтан соң не бүрын
бата цылды. Даладан кірген Ңұмардың
кемпірі имене, ізетпен тізе бүгіп:— Ал,
жетті,— деді. А... деп калып барып, сары
шал бата ңылып, ас қайырды (М. Сүн.).
АСҢА ҢАРАДЫ 1. Аурудан айығып,
бірте-бірте тамаң іше бастады. 2. Нәресте
емшектен ерте шығып, тамац ішті. Зейнеп
сүті аз және тез суалатын әйел екен,
балалары кішкене күнінен асца царайды
(С. М.).
АСҢА ҢОСТЫ Көне дәстүр бойынша
өлген кісінің асында ат шаптырып, бәйге
берген. (Мұнда сол жарысқа жүйрік қосу
мағынасыкда айтылған). Сәтімкұл биге
ас берді. Көксаланың бойында, Ақбөртені
сол асца косам, деген ойында (Д. Б.).
АСҢАҢТАҒАН АМАЛШЫДАН АЯҢДАҒАН АДАЛДЫҢ ОЗАДЫ Қанша цу,
өктем болғанмен, адалдыц жецеді.
АСҢАН МЕН ТАСҢАН 1. Бүл жерде
байлығымен, билігімен көкірек көтергекдер деген ұғымда айтылып тұр. Ңұтылдык бай мен дырау шонжарлардан, Шаруаны теспей ңанап сорғандардан. Ңұтылдьщ асқандар імен тасцандардан (ХӨ).
2. Мансаща мае болған кісілер туралы
да айтылады.
АСҢАР БЕЛ [БИІК ТАУ, АЛАТАУ,
АЛАЛЫ ТАУ] 1. ¥лы биік, биік жота,
үлкен цырат. Аскар тауға жарасар басындағы обасы (Б. Ң.). Асау өзен, асцар бел,
Көктен де ^арап көрейік, Барады қалып
туған жер, Семейім менің, Семейім
(С. Маш.). 2. Тірек, суйенііи, сенім. Өзі
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үміт ететін, алыстан асцар бел санайтын
Абайдай асыл аға, бұл асығыс жүріс
кезінде Мәкеннің көзіне түспеді (М. Ә.).
Олар сені асцар алатаудай көріп, аса
ңұрметтейтін. Жәнібек: Е — е, асцар
тауы ңұлады, бәйтерегі сұлады десейші,
жайлауын жау алды, қыстауын өрт алды
десейші! (С. С.). Жүрсің бе, аңғармастан
бізді жау? — деп. Сені біз паналаушы ек
асцар тау деп (РД). Содан бері тағдырыммен, досым саған сенгенмін, Сеніменен —
көңілім, Сеніменен — кең бейілім. Сеніменен келемін мен аяғымды нық басып, Арқа сүйер асцар тауым әрқашанда сен менің (Ң. Мүс.).
АСҢАРДАН КЕЛДІ д и а л . Ойламаған жерден келді. Ол мұнда ңазір асцардан келіп цалып отыр ғой (Қост., Об.).
АСҚАР ТАУ, ШАЛҚАР КӨЛ Алыс
жол, циын-цыстау асу, ұзац сапар. Жапан түзде жауға жалғыз жолықпай, Нар
кескеннен тамған ңан жерде сорықпай,
Еркін дала, асцар тау, шалцар көлден,
Ңабат өтіп, жолбарыстай жорытпаи
(Б. К.).
АСПАН ГАУА, ЭУЕ] АЙНАЛЫП,
ЖЕРГЕ ТҮСЕРДЕЙ [ТҮСКЕНДЕЙ] ©
АСЛАН АПТАП, КҮН ШЫЖЫДЫ Аңызац ыстыц, цапырыц, жер-көктің бәрі
күйіп тұр. Шілде аптабы күшіне енген,
аспан айналып, жерге түсердей қапырық.
Күн аптабымен қоеыла трактор моторының ңызуы адамды шьгдатпайды (ЛЖ).
Аспан айналып, жерге түсетін ыстықта
атымды суғарайын деп айдын көлге желдіртіп келсем, тақсыр-ай, сізге өтірік,
маған шын — көл дегенім көлденеңі көз
жеткісіз көк мұз болып шықты (ҢЕ).
Әуе жерге түскендей ыстық күшті, Салкындап шомылуға көлге бардың (И. Б.).
Аспан аптап, шыжып күн, Жер қуырған
қамбаз түн, Жел аңызақ тамызда (I. Ж.).
Тамыз айы, ауа айналып, жерге түскендей. Күн күйіп тұр (Қ. Ңай).
АСПАНҒА КӨТЕРДІ 1. Асыра мацтады. Оразбай ол төрені өз жағына мүлде
ұйытып, бұрып алмақка тырысады. Оның
атақ-айдынын өзі қатты мадақтап, аспанға көтеріп жүр (М. Ә.). 2. Қызмет орнын
тез жоғарылатцан кісі туралы да айтылады.
АСПАНҒА ҢАРАДЫ Құр кеуде көтерді, менменсіді, тэкаппарланды (АС).
Мен боламын демеңдер, Аяңты алшаң басқанға. Екі көзің аларып, ңұр царайсың
аспанға САбай).
АСПАНҒА ҮНІСА ДА, ЖЕРГЕ БАТСА
ДА ЖОҚ ҢЫЛАДЫ © АСПАНҒА ҮШСА,
АЯҒЫНАН ТАРТАДЫ, ЖЕРГЕ КІРСЕ,
ЖЕЛКЕСІНЕН ТАРТАДЫ Қайда кетсе де
цұртады; цоймайды. Өлтірген кім екөнін
айті Аспанға үиіса да, жерге батса да
жоц цылам! — деп, аңырады би (ҚЕ).
АСПАНДАҒЫ АЙҒА ҢОЛ СОЗДЫ
Шамасы келмейтін іске үрынды, цол жет-
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песке үмтылды. Талай ала аяң тақ пен
тэжді арман етіп, жыртың жабдықтан
аспандағы айға цил созып жатты (Ә. Н.).
АСПАНДАҒЫ Қ¥С ҮНІУЫН, ЖЕЛ
ЕСУІН ТОҚТАТТЫ Тып-тыныш болды,
меңіреу тыныштыц орнады. Аспандағы
цүс үшуын, жел есуін тоцтатып, Ңоркыттың күйін тыңдапты (ҚЕ).
АСПАНДЫ АЛАҚАНДАЙ, ЖЕРДІ ТЕБІНГІДЕЙ ЕТТІ Вір тарының цауызына
сыйғьізды, цатты цыспацца алды. Күреңбай аспанды алацандай, жерді тебінгідей
еткен қатал райынан ңайтып, имантаразы ңалыпқа келді (С. О.). Аспанды ала
цандай, жерді тебінгідей етіп тұрған қаныпезер коңыр жал бәрібір бүлк етпей
жатып алды (Ә. Кек.).
АСПАНМЕН [КӨКПЕН] АСТАСҚАН
[ТАЛАСҢАН, ТІЛДЕСКЕН, TIPECKEH]
Зәулім биік, асцар биік. Аспанмен астасцан, Күміс күмбез қиығы, Дүниедегі шаһардың Баршасынан асып тұр, Біздің
Москва иығы (Н. Б.). Алматының іргесінде басына мәңгілік кар жамылып, биіктігі
аспанмен таласцан Алатау тұр (С. М.).
Алыстан ңарағанда сары, қара шаң діңгектері аспанмен тілдесіп, олардың түбіндегі тұтас, сарғылт мұнар заводты бүркеп көрсетпейді (Ғ. Мұс.). Зэулім биік,
көкпен тілдеседі Аспанмен тірескен тау,
терең сай, Ңалың ағаш, бүркіт ңонған
қарағай. Алтын-күміс, аю-қасқыр ішінде,
Не күш қылды Шыңғыс, Темір, хан Ма
май (В. К.).
АСПАННАН ТҮСКЕН ТӨРТ КІТАП
Діни. үғым бойынша төрт пайғамбар ие
төрт кітап болыпты-мыс: 1) Тзурет (Пяти
книжие Моисея) — Мүсаның, 2) Зәбур
(Псалтырь) — Дәуіттің, 3) Інжіл (Еванге
лие) — Исаның, 4) Қүран — Мүхамбеттің
кітабы. Сол діни үғым бойынша Адам
ата арцылы 10 кітап, Шис \Сиф\ арцылы
60 кітап, Ыдырыс пайғамбар [Енох] ар
цылы 30 кітап, Ыбырайым [Абрам\ пайғамбар арцылы 10 кітап дүниеге келіптіміс.
АСПАННАН [КӨКТЕН] ТҮСТІ Ойда
жоцта, күтпеген жерде пайда бола кетті,
тап бола цалды. Партия ісін сүйем мен,
Түскендей болмай аспаннан. Бұларға ғана сүйенген, Бұларды сүйіп басқарған
(Р. Ң.). Көкем апама ашуланды: — Арзан
ет, арзан жүн аспаннан түспейді. Ең болмаса, үш сағат тебіндетіп әкелейін (М. Т.).
АСПАН [-НЫҢ ТҮБІ] ТЕСІЛІП КЕТКЕНДЕЙ © ҚҮДАЙДЫҢ КҮНІНІҢ К...І
ТҮСТІ Қаттьі, толассыз болған жауыншашын кезінде айтылады. Биыл наң алма
гүлдегенде, ңұдайы құрығырдың аспаны
тесіліп кеткендей, жаңбыры шелектеп құйғанын айтсайшы (Б. Ңыд.). Ңұрғақ отын
таусылды, цүдайдың күнінің к...і түсіп
кетті ғой мүлде. Сирағьщды жаң демесең,
түк жоц (AT).
АСПАН [ЭУЕ] НІАЙДАЙ АНІЬЩ
Көкте бір шөкім де бүлт жоц кез туралы
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айтылады. Тағы да көктем, Ертістің сірескен ңалың мұздары ңапталдай аңқанына талай күн өтті. Аспан шайдай
ашьщ (Ә. Б.).
АСПАНЫҢ АШЫҢ БОЛСЫН! ТӨБЕҢЕ Б¥ЛТ АЙНАЛМАСЫН! т і л е к. Жаманшылъщ күн басыңа келмесін Әеген
мағынада.
АС-СУ ҮСТАДЫ Қазан-ошаща иелік
етті. Үй шаруасына, ас-су үстауға шебер
атанған Бибіш апай дәмді тамағын екі
баладан әсте аяп көрген емес. Махмұттың саулығын сақтауға өте көңіл бөліп,
көп еңбек сіңіріп, кадірлі ана болды
(Ә. Айм.).
АСТАНА ЖҮРТ [ХАЛЫҚ] Ескі әдебаетте көпшілік деген үғымда да цолданылған. Астана жұртын айналып, байтағым деп зарланып (АӘ).
ACTАН
[ТАМАҢТАН]
ҢАЛДЫ
[ШЬЩТЫ] Уайым-цайғы не науцас меңдеп, тамақ ішуге тәбеті шаппады. Алдымда көзім жұмсам тұрады, Ңайғымен астан
цалдым, ұйкы кашты (М. С.). Байқұс шал,
ішетіні өңкей бір тамақ — қатыңсыз ко
же, астап шықпай. ңайтсін (AT).
VACTAH-KECTEHI ШЫҢТЫ 0 АСТЫҮСТІНЕ КЕЛДІ Талцан болды, ойран-топыр болды. Осы кезде қалмақ елі бүліншілікке тап болып, астан-кестені шығады
(ҢЕ). Біз бір төбеден асканда, ңамыстьщ
кұлак бауынан арбаның тертесі сыпырылып кетіп, салдыр-күлдір етіп, асты-үстіне
келітг, опыр-топыр болды (С. С.).
АСТАПЫРАЛДА, ҚҮДАЙ [АЛЛА]
САҚТАЙ КӨРІ Аллаға жалбарына айтылатын көне сөз. (Бұл көбіне, қорқу, шошу ретінде айтылады; ауызекі тілде «астапыралла, астағыпыралда» түрінде де
айтылады).
АСТАР БОЛА АЛМАЙДЫ 0 АСТАРЫНА ДА КЕЛМЕЙДІ Мацайлай алмайды, тең емес. Өзің қыз танымайтын жігіт
екенсің, Алма Жанатка астар бола ала
жа? (Ғ. Мұс.). Бұл да жаңсы қала, біраң
Алматының астарына да келмейді ғой
(AT).
АС ТА ТӨК СЫЙ-ҢҮРМЕТ Көл-көсір,
ішкені алдында, ішпегені артында, өте мол
дастарцанды, кец пейіл адам туралы айты
лады. Елдің ер-азаматтары Петр Терентье
вичи кезек-кезек ңонаққа шаңырып, ас та
тек сый-цүрметке бөледі (С. О.).
АСТЫНА [K...IHE] КӨПШІК ҢОЙДЫ
[ТӨСЕДІ, ТАСТАДЫ] Қолпаштап квтермеледі, мадацтады. Парикмахер оның астына
көпшік цоя, маңтай сөйлеп, ояздың ңорақопсысының, үйінің жол-жобасын түгел
айтңызды (С. М.).
АСТЫНАН ИТ ЖҮГІРТІП, ҮСТІНЕН
ҢҰС ҮШЫРДЫ Үркітіп, үрейге can, бэлені айдацтап жүр. Бұлар жылын ерте бергізсе, мен оның ар жағын ңамдай кояйын
деп, үлкен үйдің астынан ит, үстінен цұс

үшырып жүрмін емес пе? (М. Ә.). Ел-елдің
болыс-биі астынан ит жүгіртіп, үстінен цүс
үшырған жоқ па, аңқау елдің (М. Ә.).
АСТЫНАН СУ ШЫҢҢАНДАЙ [ЖАМБАСЫНА МҮЗ БАТҢАНДАЙ] Өге жағдайсыз, тым ыңғайсыз жағдайда цалды.
Жамбасына мұз батңандай, астынан су
шыщандай дейтін тынымсыз кундер мен
түндер үздіксіз қарбалас қам-харекет үстінде өтті (М. Ә.).
АСТЫҢҒЫ ЕРНІ ЖЕР ТІРЕП, ҮСТІҢГІ ЕРНІ КӨК ТІРЕП Ауыз әдебиетінде кездесетін әсірелеудің бір түрі. Астыңғы ерні
жер тіреп, үстіңгі ерні көк тіреп, Сонда
Бурыл сөйледі, Сөйлегенде бүй деді (ҢБ).
АСТЫ-ҮСТІНЕ ТҮСТІ Құрдай жорғалап цүрмет көрсетті; жағымпаздандьі, лыпылдай түсті.
АСУ БЕРМЕДІ Адам, көлік өте алмады, беттетпеді, шеніне жолатпады. Ал, мына жолмен арба жүрсе күпшегінен, адам
жүрсе тізесінен батады. Ал төте жолға асу
бермей жатңан аскары, бір жарым метрлік
темір жол төсемдігі (Б. Ңыд.).
АСУЛЫ ҢАЗАН, ТІГУЛІ ҮЙ [БІР
БАСҚА БІР КӨЗ] Ерге тиетін (дайын үйге
баратын) әйелге, эйел алатын еркекке ай
тылады.
АСФАҺАНИ [-ДЫ] ҢЫЛЫШ [КІЛЕMI] Алмас цылыштың, түкті кілемнің бір
түрі. Ңайырлы хан дегенге, Сұрап келіп
тұрыппын Асфаһанды цылышты (М3). Асфаһани кілемдер Жібектен гүлін торлаған
(ҢЖ).
АС ШЫҒЫНЫН КӨТЕРДІ Өлген кісінің асына керек сойыс пен бар царажатты
мойнына алды. Ac шығынын көтерді, Құрманбет пен Жанғұла. Асты билеп меңгерген, Екі елдің жүйрік даңғылы (Д. Б.).
АСЫ БОЛДЫ 0 АСЫЛЫҢ [АСТАМШЫЛЫҢ] ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] 0 АСЫЛЫҢ
АЙТТЫ 0 АСЫП ТӨГІЛДІ Тәкаппарланды; көтсірек керіп, артыц сөйледі, менменшілік етті. Ңырық құлын кәпірдің не
деп болмас, Асы болып ңұдайға олай деме
(ҢКБС). Ңасыңның таң ңаламын кермесіне, Ңұдайдың асы болдым бермесіне (ХӨ).
Асылыц айттым мүләйім, Кешсін өзі кұдайым (Б. К.). Бес ауыз сөз айттым деп,
Мавтандың, тілім, сен неге? Ңой, көмейім,
тэубе қыл, Асылыц цылма иеге (Ш. К.).
Жақсы екен деп ойлама, Хан асылыц цылған соң (Ш. Ңұл.). Ибай-ау, бұл ңу дүние
талайымызды талтаңдатңан. Оның аз күн
радымына
асып төгілме,
шырағым
(Ә. Кек.).
АСЫҒЫ АЛШЫСЫНАН ТҮСТІ [ТҮСІП ОТЫР, ТҮРДЫ, КЕЛД1] Жолы болып
отыр, цолы келіп түр, тасы өрге домалап
тұр. Жыр кестесін дестелеп, Ордама шашу
берейін, Асығым алшы түскенде, Сақа бо
лып кенейім (Д. Ә.).
АСЫҢ ОЙНАП АЛЫСТЫ Вір өсіп, бір
жүрген, қатар өскен деген мағынада. Тай-
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кұлындай тебіскен, Асыц ойнап алысцан
(ҢЖ).
АСЬЩ ¥ТЫС Ақын бұл жерде өзгермелі, түрацсыз царым-цатынасты бейнелеп отыр (АС). Асыц ұтыс сықылды алысберіс — Тірі жанның қылғаны бугін тегіс.
Бірі көйтке таласып, бірі арам кып, Төбелескен, дауласқан, жанжал-керіс (Абай).
АСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ, ШҰҒАНЫҢ
ҢИЫҒЫ Жацсы адамдардың ұрпағы деген
мағынада. (Бұл жерде шонжардың тұкымы екендігін жазушы кекесін түрде айтып
тұр). Әбдуақит жас жігітті шырамытып,
танығандай болды. «Ә... Масақ бидің ұрпағы тәріздісің... Асылдыц сынығы, шұғаның циығы екенсің ғой, алдамассың»,—
деді (I. Е.).
АСЫЛ СӨЗ Бағалы сөз, өсиет, акылды
пікір. Асыл сөзден бұл кетті (Д. Б.).
АСЫЛЫНА [НЕГТЗІНЕ, ТЕГІНЕ, Т¥ҢЫМЫНА] ТАРТТЫ Ата тегіне ұцсап ту
ды, негізіне тартты. Әр нәрсе асылына
тартпай қалмас, Ңыл шықпай ит боғынан
қалмас деген (ШС).
АСЫН ІШШ, АЯҒЫН ТЕПТІ [ТЕКЕМЕТІН, ДАСТАРҢАНЫН ТІЛДІ] Ө
АСЫҢДЫ ІПІЕЙІН, ДАҒАРАҢА ТЫІПАЙЬІН Жацсылыцца жамандык іс істеді, адал асын ішіп, цастандык кылды.
Біреу айтты:— Ңарашы, асын ішіп, текеметін тіліп жүргенін, жүріңдер, бәлемді
үйінен суырып алып тепкілейік (С. Т.).
АСЫҢ
БОЙЫҢА
ЖАЙЫЛСЫН!
д и а л. Ac болсын, ішкен асың бойыңа
тарасыні (Шығ. Қаз., Болып.).
АСЫРАП АЛДЫ Біреудің баласын ба
ла цылды, иемденіп бағып-цакты (АС).
Егер дін көңлің өзге нәрседе болса, білімғылымды бір-ақ соған себеп ңана ңылмак
үшін үйренсең, ондай білімге көңліңнін
мейірімі асыраті алған шешеңнің мейірімі
секілді болады (Абай).
АСЫРА СІЛТЕДІ 0 АСЫРА СІЛТЕУШІ Шамадан тыс кетті, зиянды іс-эрекет
жасады; жалған белсенді. Сіздің де кей
де асыра сілтейтініңіз байңалады (3. Ң.).
Жеке меншікті жойды деп, тым асыра сы
тей отырмыз (Ғ. Мұс.). Отырыкшылықңа
көшкен жаңа шаруашылыңты баскара білмеушілік, асыра сілтеуші әр түрлі зиянкестік әрекеттер ңосылып, жас колхозды
меңдетіп тастаған екен (Т. А.).
АСЫР САЛДЫ 0 АСЫР САЛЫП ОЙНАДЫ Емін-еркін, шат-іиадыман ойнапкүлді. Балалар да бойын жазып, Көк майсада салады асыр (3. Ңал.). Онда шекелері
торсьщтай боп, доп-домалак балалар асыр
салып ойнап жүр екен (Ә. Ш.). Суға қарап
жатырмын. Осы ұлы өзеннің жағасында
жатып, жасымда өзім асыр салып ойнаған
Ертісімді есіме аламын... (Қ. Ңай.).
АСЫ ТАРАМАЙДЫ 1. Ішкен асын сіңірмеу, мазасыздану мағынасында айтылып тұр. Адамға сырттан ғайбат жарамай-
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ды, Ғайбатсыз акымақ асы тарамайды
(А. Ңор.). 2. Көңілі алаң болу.
АС ІШІП, АЯҢ БОСАТАР Шаруаға еш
цыры жоц, жүмыска цауцары, пайдасы
жоц кісі туралы айтылады. Бұдан екі күн
бұрын тап осы жерде бұл балалардың әкесін жылан шаңты, аяғын шауып тастауға
тура келді, қазір үйінде жатыр, тек ас
ішіп, аяц босатар ғана. Жұмысңа енді жарамайды (М. Иб.).
АТА-БАБА ЗӘУЗАТЫ Үрім-бұтац, аталас, тектес адамдар. («Зәузат»— парсыша,
тұқым, әйелі мен баласы).
АТА-БАБАҢНЫҢ АРУАҒЫ ҢОЛДАСЫН! т і л е к-б а т а. Өткен аталар мен бабалардыц рухы цолдап-жебеп жүрсін, цамцор болсын деген мағынада.
АТА-БАБАНЫҢ АРУАҒЫН ҢУЫП,
АРЫН АРЛАДЫ Өткен үрпацтың намысын жыртты, есесін іздеді. Берегірек кеп,
билік ңолына тигенде де, келешектің камын жеп, ертеңгі күннің күйітін күйттеудің орнына, әлдеқашан сүйегі қурап кал
ган ата-бабаның аруағын цуып, арын арлап кетті (Ә. Н.).
АТА-БАБАҢНЫҢ КӨРІ ЖАНҒЫР!
ц а р ғ ы с. Асыңпа, Ңартбай, асыкпа тегі,— деді Көжек тістеніп.— Жакындасын
иттер! Сеспей кататын болсын, ата-бабаңның көрі жанғыр (Т. А.).
АТА БАЛАСЫ ТЕҢДІККЕ Т¥РСА ДА,
КЕМДІККЕ Т¥РМАЙДЫ Өзін-өзі ешкімге
цорлатпайды. Жексен кедейлердің айтңанына көнбей, ата баласы теңдікке тұрса
да, кемдікке түрмайды деп, өз бетінше кетіп еді (Ж. Тәш.)АТАҒЫ [ДАҢҚЫ] ЖЕР ЖАРДЫ ©
АТАҒЫ [ДАҢҢЫ] ЖЕР ЖАРА ШЫҚТЫ
Есімі кепке жайылды, данцты болды.
(Ежелден белгілі, даңңты кісі туралы ай
тылады). Сенім ңағазға қол ңойған Петр
Желябин Атбасар уезіне атағы шыщан,
осы аймактың қаласы мен даласына совет
туын өз ңолымен тігіп, еңбекші халыңты
азаттықка бастаған большевик (С. О.).
АТАҒЫНА ҢАНДЫ Сырттан сүрап біліп, жүртца тараған даңцына көзін жеткізді. Ойласам, сендей жанды ңай жан
алған, мен едім атағыңа көрмей капған
(Ә. Тәң.).
АТАДАН АСЫП ТУДЫ Елден ерекше
болып туды. Жібектің жайын сұрасаң,
Асып туған атадан, ПІаһизада кісі еді
(ҢЖ).
АТАДАН ҢАЛҒАН МАЛ ЖОҢ Ер
тэуекел, аянатын еш нәрсе жоц деген мағынада айтылады. Атадан калган мал
жоц, ңалтырап жүріп күн көргені ңұрысын дедім (AT).
АТА ЖАУ [Д¥ШПАН] Ежелден кектескен дүшпан. Хан баласы аңсүйек,
Ежелден табан аңдысқан. Ата дүшпан сен
едің, Ата жауыц мен едім (М. Ө.). Ата
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жұрттың асылын, Балжыға қайдан ңиды
екен? Ханның ңара жендетін Ата жауым
дер едім (Қ. Б.).
АТА [ECKI] ЖОЛДАС Ежелгі серік,
цанына сіңген. іс. Ңала салуға, бала оқытуға кіріспегендер түсінбегендіктен емес, ата
жолдасы жалқаульщ, әрі мұқтаждыіүган
болса керек («Айқап»).
АТА ЖОЛЫ [ЖОРАЛҒЫСЫ, САЛТЫ,
КӘДЕСІ] Ескілікті үлкен кісілерден, атабабадан цалған дәстүр. Ауылда жұртты
бүлдірген Қасым болса, ңалада Хасен. Ңазаң жастарын жаңа өмірге бастап, Бүркіт
пен Ханшайымды да ата жолынан тайдырған осы Хасен! Қасымнан өшін алды
(I. Е.). Ер халықпыз сыналған, Қашанғы
ата салтымыз. Беттен ңайтпас бір алған
(Жамбыл).
АТА ЖОЛЫН ҢУДЫ [БҰЗДЫ] Бабалардың, әкелердің салып кеткен жолымен,
айтып кеткен өсиетімен жүрді; бабалардың, әкелердің салып кеткен жолынан
тайды. Шоңмұрын: Ата жолын цусам, ізімен жүрсем, неге қыңырлық болады
(М. А.).— Сөйтіп, ^азақтың, халыктың қағидасын, ата жолын бүздырды. Мұсылмандык жолынан, шариғатынан сотңар
жастарды аттап өткіздіріп, пәле бастауға
баулыды,— дейді Шұбар (М. Ә.).
АТАЙ КӨРМЕ Бір істен, сөзден ат-тонын ала цашу мағынасында айтылады.
Атай көрме, Күнікей... сөнген өртті қайта
тұтат дегенің бе бұл? (Ғ. М.).
АТАҚҢА ИЕ БОЛДЫ Дәреже алды;
даңцца ие болды. Міне, биыл инженер де
ген атацца ие болды. Диплом колында.
Мұнда да біреудің көк тиын көмегінсіз
оқыды. Тек өз күшіне сенді де, жүре берДі (Р. Р.).
АТАҢ ҢАЛДЫРДЫ Артына өлмейтін
ат, даңц цалды. Ол сыпатты қазаңтан дүниеге ешкім келмепті. Өлмейтін атац цалдырып, Дүниеге көңлін бөлмепті (Абай).
АТАҚҢА ІНЫҚҢАН Белгілі, зйгілі
болған, мацталған. Облыста атаща шыццан колхоз болғандықтан, шаңырды, қабыл алып, облыстың басқарушы мекемелерден де екі машина адам келді (С. М.).
АТАҚ Ң¥МАР Лауазьімға үйір; жацсы кісі, білгіш кісі боп көрінуге цүмар.
Ңит етсе, трибунаға шығып, аттан салу —
атақ цұмар өзімшілдердің ісі (Ә. Т.).
АТА ҢОНЫС [МЕКЕН, Ж¥РТ] Белгілі
халъщтың ежелгі мекені. (Бұл фраза көне
заманда (мәселен, ңазак өмірінде) о баста
әр рудың, тайпа, елдің өзіне тән өлкесі туралы айтылған). Ата цоныс арңадан, Басында қазақ ауғанда Алңа көлді айналып.
Аң кайыңды сауғанда (Д. Б.). Бурабай өлкесі табиғатты ұғуды, ата мекенді сүюді
үйретеді (М. И.). Өрт ңұшағында қалып
бара жатқан ата мекен, ңүт қонысты қия
алмай төгілген көз жасы Еділге құйылған
нөсердей еді (М. И.). Бөжей өз атасы Кең-

гірбайдан ата цоныс есебінде мұра ңьш
қалған жер (М. Ә.).
АТАЛЫ [АТА] ЖАУ Белді, текті, мейлінше күшті дүшпан; бүрыннан жаулыцта
болған і{асы. Ал бұның [Оразбайдың]
жауы Абайды алса, ол анық-ақ аталы
жау. Бір Ңұнанбайдың өзі бай болудың
үстіне, аға сұлтан да болды (М. Ә.).
АТАЛЫҢТАЙ АҢСАҢАЛ, АНАЛЫҢТАЙ БӘЙБІШЕ Елдің батагөй шалы, ару
анасы. Аталыцтай ацсацал Шада да басы
зарланды. Аналыцтай бәйбіше көзінен төкті арманды (Д. Б.).
АТАЛЫ СӨЗ Уәжді, өсиет сөз; нацыл
сөз. Аталы сөзді арсыз кайырады (Мақал).
Ңаленнің үйіне келген Әбдірахман дейтін
большевик досыкың халыңқа айтңан ата
лы сөздерін ғана ңайталап айтып берді
(X. Е.). Егер дүние жүзі халыктарының
маңал-мәтел жайында айтңан аталы сөздерін жиса, өзі бір үлкен кітап болар еді
(М. Әл.).
АТАМ ЗАМАН 0 AT AM ӘЛМИСАҚТАН [ӘЛІМСАҢТАН] БЕРІ 1. Баяғы,
ежелгі дэуір. Ал аналар болса, шын пейілдерімен амандасып, шұрңырасып отырғандай көрінбекші болып, амандасудың атам
заманғы ұзақ сөздерінен бастап, Телмагамбеттің әдейілеп келіп отырған төл ісінемүлдем жуыр емес (С. Төл.). 2. Бүрыннан,
көптен бері. Бұл үйде атам заманнан
семьясыз жалғыз түратын қарт парикма
хер бар еді (С. М.'!.
АТАМНАН АРЫ [ЭРМЕН] Көбіие
жацтырмаған, үнатпаған жағдайда айты
лады. Келмесең, атамнан ары, пұштия
калыпты гой (AT).— Әже, үйге ңонаң кеп
қалды.— Атамнан әрмен! Кетсін әрі. Ңондырмаймын (Ә. Н.).
АТАН ЖІЛІК, АРҚАР МҮЙІЗ Қуатты,
айбарлы. Ңазаң пен ноғай бөлінгенде айтылған «Жылау, жылау, жылау күй» жырындағы «ңара орнынан айрылган» Торгай мен Op бойынан, Каратау маңынан,
Арыс пен Бадам өзендерінің тоғысқан жеріндегі Қараспан тауынан көшіп келген
қазақтың атан жілік, арцар мүйіз батырларының бірі еді (I. Е.).
АТАҢА НӘЛЕТ! [ЛАРЫНЕТ] «Из
лет», немесе «лағынет» -—араб сөзі; оцбаған, көсегесі көгермеген деген мағынада.
Атаңа нэлет, Жәңгір хан Көзінен тізіп айдады-ау, Орынбор деген ңалаға Ңазаңтың
қара баласын (М. Ө.). Ой, атаца нәлет! Ой,
ернің ақңа тимегір! Ой, мал көрмеген көргенсіз!— деді Судыр Ахмет (Ә. Н.). Атаңа
нәлет, Вайсалы. Нәпсі үшін, бұлардың
Дауын созып ұзартты. Ңаңбаң деген базарға Тағы да малый айдады (Н. Б.).
АТАҢ ДЕГЕНШ ЖОҢ, ЕНЕҢ ДЕГЕНШ ЖОҢ Ешбір ренжіткенім жоц, дәнеце
дегенім жоц.
АТАҢНЬЩ БАСЫ [КӨРІ] Көбіне ренжігенде, зекігенде айтылады.— Атаңныц
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көрі, кісілері кайда, бұл үйдің? Көрдей
ғой (Ә. Н.).
АТАҢНЫҢ ҢҮНЫ БАР МА! He ацың
кетті?, ала алмай жүрген өшіц бар ма?
деген мағынада айтылады. Түбінде адал
қандай, арам қандай, Жеті атаңның күны
бар ма, байымды өлтіріп, Өзімнің аягыма
қаңпан can қан алғандай (АЖ). ¥рлап алған бойымда, Ханның діллэ пұлы бар. Бір
қасық су бермейтін, Көздің жасын көрмейтін Атаңның қанша кұны бар (Ү. К.).
АТАП АЙТҚАНДА Нактылап сөйлегенде, дэлін айтцанда. Атап айтцанда, бұл
істе сіздің үлесіңіз мол (AT).
АТАРҒА ОҒЫ ЖОҢ [БОЛМАДЫ] Қатты цаһарланып, ашуға мінген кісі туралы
айтылады. «Тілшіміз» бен Әбілтай екеуі
түнделетіп отырып Кәриманың төркініне
келеді. Кәриманың атарға оғы жоц боп,
сыздап отырған кезі екен... (ЛЖ).
АТАР ТАҢ, БАТАР КҮН Квресі күні,
татар дәмі бар; басца салған жазмыш
күн.— Әй жарыктығым, әркімнің атар таңы, батар күні бар ғой (Ә. Н.).
АТАР ТАҢ, КӨРЕР [ШЫҒАР] КҮН
ЖОҢ © АТАР ТАҢ БОЛМАДЫ Күн көрсетпеу, басынан азап, бейнет арылмау мағынасында айтылады. ...Мені бүйтіп күң
етіп, ол сорлыны, Бәшібекті, құл етіп ңойған соң, атар тац. көрер күн жоц болған
соң, не дейін!— деп, казан астындағы ыстық жалынды көсей түсіп, Есбике кемсеңдеп жылап қояды (М. Ә.).
АТ АРЫДЫ, ТОН ТОЗДЫ Шаршапшалдыцты, цалжырады, үзац жүрді. Ат
арыды, тон тозды. Талма-тал түс болғандай, Талыңсығанға ұсаймыз, Дүние —
киік, адам — ит, Ңуа-қуа ізденіп (Б. Ө.).
Бүрын ағайынға ат арытып, тон тоздырып
ңона, түстене жететін алыс ауылдардың
арасына ұшқыр самолеттер қатынап, оңтай
түзу тас жолдар тартылды (ҢӘ). Шоңанжан алыстан ат арытып, жол таукыметін
көп көріп келген адам, қыдырып, көңіл
көтергісі келетін шығар (С. Бақ.).
АТ АРЫЛТТЫ [САБЫЛТТЫ] Әуреге
түсті. Бір айғыр үйірімен ыңтап кетіп, соны іздеп, ат сабылтып келе жатңан бетім
еді (ҢЕ). Арып-ашып, шаршап-шалдығып
әрең жетті. Өзім де ңатты жаурадым, Тонымнан суьщ жел өтті. Атым да ңатты
сабылды. Тоқымнан ағып тер өтті (С. С.).
АТА САҚАЛ АУЗЫНА БІТКЕН Ер жетіп, кемеліне жеткен, егде тартцан, үлғайған. (Көбіне ересек кісінің кішілерге қатынасындағы өрескел ісі, мінезі орайында
айтылады).
АТАСТЫРЫП ҢОЙДЫ с а л т. к ө н е.
Екі жасты (цыз бен жігітті) бір-біріне айттырды. Аңбала мен Еламанды жастайынан атастырып қойған еді (Ә. Н.).
АТАСЫ БАСҢА Өзімен бірге тумаған
деген ауыспалы мағынада да жүмсалады.
Атасы басца аттан түс (Мақал).
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АТАСЫН БІЛМЕС АЛЫС Жат, танымайтын бөтен жүрт. Абылай алдында сен
бітсең, Ңұдандалы таныспын, Егер Абылай
алдында бітпесең, Атасын білмес алыспын
(Б. Ң.).
АТАСЫНЫҢ Ң¥НЫН С¥РАДЫ Аса
цымбат сүрады, асыра, артыц сүрады.
(Сатып алуға тиісті заттың тым ңымбат
екендігі туралы айтылады).
АТ-АТАҒЫ ШЫҢҚАН д и а л. Белгілі,
зор, абыройлы, беделді кісі. М. Тәжібаев
облыстағы ат-атағы шыццан мұғалім емес
пе? (Тау., Қош.).
АТАУ-КЕРЕҢДІ ШІКІРІ қ а р ғ ы с.
Жемтігіцді жегір, ішкен-жегенің ас болмағыр! (Өлер алдында ішкен ақтық тамақтан
келіп шыңқан). ...Айғыз бенен Ңалиңа бір
тостаған ңымыз жұтңызса, «атау-кереңді
ішкір, саумал ішсең жетпей ме, сауғаныңнан бұрын ңымызды өзің құртасың»,—
деп ңылқылдап тұрғаны... (М. Ә.).
АТАУСЫЗ ҢАЛҒАН Ешкім аузына алмады; атын атамады. (Өлген кісіге, сондай-ақ жасы келіп, я ауырып, ңаріп боіг,
үйде отырып ңалған кісіге көбірек айтыла
ды). Ермолайдың қарт шешесі Людмила
Сергеевна атаусыз цалған, жоқ. Тіпті шарап кезегі оған келгенде, жұрт тар бөлмені
бастарына көтеріп, кемпірге арнаған небір
жаңсы сөздерін айтып, дуылдасып кетті
(С. О.). Атаусыз цал,масыншы ер еңбегі,
Азамат соғысы мұның тегі. Төңкеріс тұсындағы тарих ғажап Таусылмас дария
ғой ол бір шегі (Е. Б.).
AT БАЙЛАР1 [¥СТАР] Қазац эвфе
мизм ретінде ер баланы осылай атаған.
Сәулежан-ай, Жеметіңе бекер тиесің ғой»
артыңнан ерген ат байларыц емес пе? —
деп Сүңгір үйге сөйлей кіреді де: — Ңонағыңа төрге киіз төсе, шешеңді шаңыр, балық ассын, барымен базар ғой,— дейді
(С. Тал.). Келін босанды дейді, құтты болсын. Ат үстар ма, ңырық жылқы ма (AT).
АТ БАЙЛАР 2 д и а л. Қүда түсіп кел
генде, цүданың атын байлағаны үшін беретін кәде. Ат байларды әліне қарай беріп
отырады (Целин., Ер.).
АТ БАЙЛАДЫ Сыйлады, тарту етті, ат
мінгізді. Өз атың жұртңа эйгілі Баймағамбет, Патшаға сексен кара or байлаған бек
(Ш. Ж.).
АТ БАСЫНА КҮН ТУДЫ Ңиыниіылыц
шац келді, сыналар мезгіл болдьі. Ат басына күн туса, Көксімдегі күй болар. Көңіл
азып, тон тозса, Берген көйлек кез болар
(Ш. Ң.).
АТ БАСЫНА СОҢТЫ [СОРЫСТЫ] Шегіншектеді, жүрексінді. Жанды кісі жесірін жібере ме? Ат басына соғыссаң, болар
намыс (ҢКБС).
АТ БАСЫН Б¥РДЬІ Вүрылды, бағытын өзгертті. Мұны көріп Төлеген Атының
басын бүрады (ҢЖ).
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AT БАСЫНДАЙ АЛТЫН Келемді, үлкен алтын. Сен ертең де кел. Мен әкемнің
казынасынан ат басындай алтын, ңой басындай ділда алайын, сонан соң екеуміз
кашайык (ҚЕ).
АТ БАСЫН ТАРТТЫ Тоцтады, аялдады. Ақшамда бір-ақ ат басын тартты (AT).
АТ БАСЫН [ТҰМСЫҒЫН] ТІРЕДІ До
нату болып түсті, белгілі бір межелі жерге
келіп жетті, тоцтады. Көп ауылдағы қоңыр үйге жетіп, ат басын тірегенде ғана,
үзік туралы ойы үзілді (Ғ. Мұс.). Абай
аулынан кеткен бетінен ңалаға бүгін жетіп, Мұқаметжан жаңа кеп, ат түмсығын
тіреген жері осы (М. Ә.).
АТ БАУЫРЫНА АЛДЫ © АТТЫҢ
БАУЫРЫНА АЛЫП, САБАДЫ Атпен цуып, өлімші етіп сабады. Ңаршадай жетім
көдекті Ат бауырына алады (АӘ). Сен не
ге ңашасың деп, аттың бауырына алып,
сабады (ҢЕ).
АТ БОНЫ ө л ш е м. Мынадан сұрашы,— деп өздерінен ат бойы кейін тұрған
Тәңірбергенді иегімен ымдады (Ә. Н.).
AT ЖАҢТЫ Вет әлпеті сопацша келген
адам туралы айтылады, Столдың ана шетінде Мұратңа қарсы қарап, кішкене көзі
моншақтай жылтыраган, денесі енді толыса бастаған, ат жацты, ңара сұр ага лейте
нант отыр (Т. А.).
АТЖАЛМАНДАЙ НІҰЛҒИДЫ д и а л.
Пысыц болды, икемді болды. (Өзіне тартпаңтагыш мінезі бар адам туралы айтыла
ды). Әлжанның келіні атжалмандай шүлғиды (Ңост., Аман.).
АТ ЖАЛЫН Қ¥НІТЫ Еңкейе келіп,
етпетінен ат мойнына асыла цүлады. Қален оның сойылын қағып жіберген бойы
темір сүйменімен оны иыңтың түсына ала
сокты. Ңаба сақалды ат жалын күшты
(Ә. Н.). Екінші жігіт кеп ңартты қамшының астына ала бастаған кезде, кесек денелі бір әйелдің колындағы баканы желкесінен тиіп, ат жалын цүштырды (ҢӘ).
АТ ЖАЛЫН ТАРТЫП МІНДІ Адам
болды, ер жетіп, азамат болды. (Өзі өз
болғалы адам бола бастады деген магынада айтылады). Өзім өз болып ат жалын
тартып мінгелі, тұгырым тұрымтайсыз
боп көрген жан емеспін (Ң. Тай.). «Жаратқан, оеы еркек кіндікті үш ақ үрпек балапанымның ат жалын тартып мінгенін көрсем арманым жоқ; ұстағанның ңолында,
тістегеннің аузында кетіре көрме жаратңан!» — деп азынаған үні ңұлагымда әлі
күнге дейін ызыңдап тұргандай (Ә. К.).
Сөйлейін сөйле десең желіп-желіп, Гулесем басылмайтын мен бір көрік. Ат жалын
өзім тартып мінгеннен соц, Сұлу қыз-келіншекке болдым жерік (Б. Ш. Б.).
AT ЖАҢБЫРЛЫҒЫН ЖАПТЫ Семірген ат туралы айтылады.
АТ ЖАРАТТЫ [СУЫТТЫ] Атын баптады. Көк ала ат жаратып, Көк дабылды

байлатып, Байлар ұлы шоралар, Көл жағалар жаз күні (Б. Ң.).
АТ ЖАРЫС Ат бэйгесі. Ңүнан жарыс,
дөнен жарыс, т. б.
АТ ЖЕТПЕС, АТАН ЖЕТПЕС ЖЕР ©
AT АЯҒЫ [Т¥ЯРЫ] ЖЕТЕР ЖЕР Үзац
жол, алыс жер; атпен жететін жер. Ән
а т ы— «Әлима». Ңатал әкенің калауымен
кәрі шалға ңырың ңараға сатылған қыздың
ат жетпес, атан жетпес жерге ұзатылып
кетіп бара жатып, ел-жұртымен. ңоштасңан зары (Ә. Н.). Ақбай ат аяғы жетер
жердегі елді аралап, өзіне лайықты сұлу
қыз іздеп, таба алмайды (ҢЕ). Ат жетер
жердегі бай балалары ■мүлде түңіліп бол
ды (Б. М.).
AT КЕКІЛІН [ҢҰЙРЫҒЫН] КЕСІСТІ
[КЕСТІ, ҮЗДІ, КЕСЕ АЙЫРЫЛЫСТЫ] Кетісті, араздасты; мүлде бездг. Екеуін де
бай-жуанға жығып берген, бетіне дақ салган кедейлерге үлкен өкпелі бұлар, түңіле
сөйлейді. Сонда да олардан ат кекілін кесіп кете алатын түрі жоқ (Ғ. Мұс.). Жаңа
жылда жас балапан өсеміз. Байдан аулаң
ат цүйрыгын кесеміз (А. Т.). Мұндай кеңсешілдік, бюрократтық тәсілдермен ат
цүйрығын кесісу керек. Жанды іске бет
бұру ңажет (ЛЖ.). Бір рет ат т^үйрығын
кесісіп кеткен кісімен қайта кездесудің
қиындыгын ойлаған сайын екі беті өртеніп
бара жатты (Ә. Н.). Ана, Ңоңырқұлжаның
шабарманы Ожар ма? Ол Азнабай аулы
нан ат цүйрығын кескендей еді ғой (I. Е.).
Геройдың баяндауы бойынша, ол енді Балзиямен ат цүйрығын үзіскен еді (М. Баз.).
Уәлиханның үлкен ұлы, хандық жолы менікі деп дәмеленген сұлтан орыс патшалығымен ат цүйрығын кесе айырылысты
(Ғ. М.).
AT КӨБЕҢ ТАРТЫП ҢАЛДЫ Аттың
кешеуілдеп, үзак мерзімді еткізіп семіруін
айтады. («Көбең ат» деп жедел, жіті жүрмейтін атты айтады. «Көбең» деген сөздің
о бастағы магынасы үрген ңарын сыңылды ісініп-қабыну; «кебең тартңан ат» деген
көктемде жайылып лсүріп семірген, еті бос
ат мағынасында. «Көбеңді көр де ңой» де
ген осыдан шыңқан болу керек).
АТ-КӨЛІГІҢ АМАН БА?! Жолаушы,
жүргіниіі кісіге айтылатын аман-саулъи$
сүрасу, сәлемдесу. Ңарга бойлы қара бала,
ат-көлігің аман ба? (AT).
AT КӨПІР ҢЫЛЫП АЛДЫ 1. Молынан
көтере алу мағынасында айтылады. Біреуден ат көпір цылып алып, біреуге ат көпір
ңылып беріп жүреді, кімге не беріп, не
алып жүргенін дайдан білеміз (AT). 2. Астан-кестенін шығарды. Біздер жоңта кішкене балалар үйдің ішін ат көпір цылыпты (AT).
АТ К... ІНЕ МІНГІЗДІ [ҮҢІЛТТІ] Қүл
етті, түтцын етті, тартып алды, цорлады.
Тек сұлу ңыз-келіншектерге ғана тимейтін, ат к... іне мінгізіп, елдеріне олжа етіп
алып ңайтатын (I. Е.). Ңанікейдей көріяті,
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Тінікейдей тектіні Ат к...іне мінгізіп, ҢаAT ҢОЙДЫ 1 Ескі дэстүр бойынша
тын етсем деп едім (М. Ө.). Ат к...іне үңіл- царалы үйге (ауылға) еркектердің алыстіті Артыма салсам деп едім. Тілекті тәңі- тан атпен шауып «ой, бауырымдап» келуі,
рім бермеді. Өздеріңдей хандарды, Ңарны лап беріп шаба жөнелуі. Байңадам — Сажуан билерді Аш күзендей бүгілтіп, Әзіз пақ жатағының маңында бір-екі бай ауыл
жаннан түңілтіп, Осылай бір ңылсам деп болатын. Соның біреуінің үлкен ақсақалы өледі. Маңайға хабар айтып, жанедім (М. Ө.).
жақтан жан күйерлер ат цойып келіп жаАТҢА ЖЕМ ТҮСТІ © АЯҒЫНА ЖЕМ тады
Ә.). Абай Тәкежан үйіне ат
ТҮСТІ Жемді көп жегендіктен, т. б. себеп- цойып (М.
жоқ. Жас балаға ат цою
тен аттың аяғы ацсап цалады. Ңаза берсе, жаңсы келген
ырым емес. Және жан күйертесікті ін болады, Жүйрік атца жем түссе,
лер сыналатын қаза бұл емес (М. Ә.)мін болады (АӘ).
Өлді деп екеуі де ңаза жетіп, Ат цойып
АТҢА ЖЕҢІЛ ҢҮДАША 1. Тым үш- келген екен Бүлдіршінге (С. Кер.).
калац, жеціл мінезге айтылады. 2. Барып
AT ҢОЙДЫ2 Есім берді, атады (АС).
кел, алып келге дайын, цолды-аяцтай.
Бұл вұрап, киім түзеп, Ңарны тойған,
АТҢА ҢАМШЫ БАСТЫ Екпіндеді, қағазға
өрнек жасап, сурет ойған. Ңұдацарцынды күшейтті деген ауыс мағынада
кешіктірмей бір ұл беріп, молдалар
айтылады. Бұл жерде тікелей ұғымды біл- йым
оның атын Әзім цойған (Абай). Кырғызға
діріп тұр: атты цатты айдады, зулады. деп
хандарының бірі ат цойса кеОнан өтіп Төлеген, Атца цамшы басады рек ұйғыр
(Абай).
(ҢЖ).
AT ҢОЙЫП, АЙДАР ТАҢТЫ Адамға
AT ҢАҢТЫ Жол жүріп, шаршап-иіалбір затца арнай ат (лацап, ныспы)
дыцты. Ат цағып, шөлдеп келген шешенге немесе
коюға байланысты айтылады. Емін-еркін
өз ңолымен сусын береді (ШС).
иемденіп, әркім өзінің ойына келгенінше
АТҢАН ОҒЫ АЙНЫМАЙДЫ Көз жаз- атады... Маган ат цойып, айдар тағып
•бай, дәл тигізеді. Ңаршыганы ңайырма, алды,— деді Жұман (М. Ә.). Әндеріне ат
Ңалыңға сала батпаса, Мергенге мылтың койып, айдар тағып айтқанда, мен бұрын
кезетпе, Атцан оғы айнымай, Түтінік үз- естімеген өлдекімдерді атап кетеді (С. М.).
бей атпаса (Д. Б.).
AT ҢОСТЫ Бэйгеге ат жіберді. Жел
АТҢА ҢОНДЫ [МІНДІ] Көлікпен. coifca, ңамыс басы майда деймін. Ат цосжолға шъщты. Тым болмаса председатель- тъим, ат айдаушы айда деймін, Алдыңдің көңілі үшін барып кел,— деп таңертең ғы ат баран болмай, қылаң болды,
Ңұлагер
ңайда деймін
атца цонарында тағы есіне салды (С. Бер.). Жыгылмаса,
Он жеті жаска келген соң, Сансызбай атца (А. Ңор.).
мінеді. Батасын алып көткелі, Атасы алAT ҢОСШЫЛЫ БОЛДЫҢ БА? ҢЫдына келеді (ҢЖ).
РЫҢ ЖЫЛҢЫЛЫ БОЛДЫҢ БА? He
АТҢА МІНЕР Бұрын пысыц, белсенді туды: ұл ма, цыз ба? («Ңырық жылқыкісі туралы айтылған. Әр рудың, көп ру- лы» ескі салт бойынша қызға беретін кадың адамдары, ылғи атца мінері ғана. лың мал ұғымынан шывңан).
Ішінде жұпыны киімді біреуі жоқ (М. Ә.).
AT ҢҮЙРЫҒЫН ШАРТ ТҮЙДІ 1. ІсҢызығы кеткен ел бағып, Ңисыны кеткен ке белді
буып, белсене кірісті. Кер замансөз багып, Ендігі атка мінгендер Күнде ға кез болдың,
Кер айылдан ат мінелік.
ертеңге тоймайды (Абай).
Көк соқтада жол үсті, Ат цүйрығын
АТҢАН ОҢТАЙ 1. Түп-түзу, тартцан шарт түйелік (Ғ. Мұс.). 2. Бұл жерде атца
сымдай. Ат құлағы көрінбейтін ақ боран мініп, жол жүру мағынасында айтылып
бір жұма үзілмей соқса, сол бір жұма бой- тұр. Сегізінші не жаман — Серке санды
ында тоңтамастан жол тартып отырып, ат ат мініп, .Аг цұйрығын шарт түйіп, Жоқ
цан оцтай жаза баспай [Абылғазы] барам Вараған сол жаман (ШС).
деген жеріне ат тұмсығын аудырмай кеп
ҢҮЛАҒЫ КӨРІНБЕЙДІ 1. Өте баік,
тіреп, дәл шыгатын (М. Ә.). 2. Жылдам, өте AT
Шокпардай сары торы тұр башапшаң, өте тез. Атцан оцтай поезы, Зыр- сын үзын.
иіп, Көрінбес ат цұлағы тогай биік.
қырайды шапңанда ол (Жамбыл). Ойыл- Судырлап
теңселеді сұлу сұлы, Сумаңдың алды бел еді, Белден көшкен ел еді, дап сылдырлаған суды сүйіп (I. Ж.). 2. Ац
Атцан оцтай жылысып, Op кояндай ыгы- түтек боранға байланысты айтылады. Ассыіі (ҢЖ).
паннан жауып, жерден көтеріліп, ат
АТҢАН ТАҢДАЙ Өзгеше ару, асцан цұлағы көрінбейтін аң боран ұйтқып соңсұлу туралы айтылады. Алаңдап, алабұр- ты-ай кеп (Ж. Мұз.)тып тұрғаньщда Алдыңнан ңарсы шықса
AT ҢҮЛАҒЫНДА ОЙНАЙДЫ Пысыц,
ақша маңдай. Ңалқашың қосылғанда ат өте икемді, жеңіл. (Атқа мінуге вұмар
цан таңдай, Көңілің шалыңтаған, шаттан- кісі, шабандоз кісі туралы айтылады).
ғандай (I. Ж.).
Менің кызым бар, өздеріңдей окыған ба
AT ҚАРА ТІЛ БОЛҒАНДА Ерте көк- ла. Біраң... сен сияңты ер үстінде отыра
темде шыцкан отца жылкы аузы іліккен алмайды емес, тіпті аттың цүлағында ойнайды, асауды үйретеді (Ж. Ж.).
шак деген мағынада айтылады.
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— 60—

AT ҢҮРҒАТПАЙ ҢАТЫСТЫ Ылғи,
үнемі, жиі келіп тұрды. Бұл ауылда
Тұрмыс және мәдениет университетінің
сабағына жастар түгіл, ңарттар да ат
цүрғатпай цатысады (М. Сат.).
АТ МАЙЫ © АТ МАЙЫН БЕРДІ
[МІНДІ] Біреудің атын уацытша міну
мағынасында. («Майын мінген ат» мінушінің қолында бірнеше ай, жыл бойы,
одан да көп уақыт болуы мүмкін, ал «лау
мінген ат» мінушіге жақын жерге, қысқа
мезгілге қажет болады). Сараң байдан
сұрасаныз ат майын, Бермес үшін айта
берер жоқ жайын (ШС). Абай енді (төлеуге ұрының мүлкі жетпегенде) «ағайыны
емес, ұрыға ат майын беруші, сүйеуші
бай-жуан төлейтін болсын»—дейді (М. Ә.).
АТ МАЙЫ ҢАЙТТЫ Мал ацысы төленді деген мағынада. Лауға көлік жалдады. Алмак едім түйе, Бермек еді түйе.
Дулар, ңұзғындар ңаптап, Ңылмады ие.
Не шыкты? Ат майы кайтты. Тигені ала
бие (I. Ж.).
AT МАҢДАЙЫ АУМАЙ Қателеспей,
адаспай, тұп-тура. Сонан бір жерге тоқталмастан, сыдыра шоқытып отырып, көздеген жеріне ат мацдайы аумастан тұптура апаратын (Ә. Н.).
AT МІНГІЗІП, ТОН КИГІЗДІ [ШАПАН
ЖАПТЫ] Раза етті, цадір-кұрмет көрсетіп, сый-сияпат жасады. Елін басу үшін
Ңалғұттының жоғары жағындағы ауылдардың аңсаңалдарына ат мінгізіп, шапан
жауып, сый-құрмет көрсеттім (Ң. И.).
АТОЙ БЕРДІ [САЛДЫ] 0 AT ҢОЙДЫ
Шабуыл жасады, ойран салды; үран
тастады, көрініс берді; беттеді. Сол жерде көп жалынды Байбол келіп, Ңарамай
жалынса да, боңтап-боқтап, Жөнелді
[қонаңтарі атка мініп атой беріп (С. Т.).
Атой беріп жүргенде, Сансызбайды көреді (ҢЖ). Түйдектеп шумакталган бұлтты
бұзып, Аспанның ордасына атой салып
(А. Т.). Аздан соң бұдан да жүз жігіт
шығып, Абылғазыға бастатып, түн ортасы болмай-ак, Бөкеншіге карай ат цойды.
Аның бадырайған жауға бетпе-бет келісіп, көрісіп алған соң ғана атой салу керек дейтұғын (М. Ә.) Мүндай жағдайда
гуілдеген, шуылдаған, атой койған ңалың
топты көріп, қамал қорғаншылары шыдай алмайды (I. Е.).
АТ ОЙНАТТЫ Астамшылың етті, басынды; атқа мініп, цаумалап, цамап тұрды.— ...Кеше үш жүзге аға болған Нұржанның шаңырағына [Аман] ат ойнатып,
Мұқатайды тұтңындады (Ғ. Мұс.). Бес уәзір ңалың топқа Ат ойнатып келді таяп.
Деп: «Бұл жерде аңын жоң па?!» Тұрды
үйіріп әңгір таяқ (Ң. Ж.)AT ӨТТІ ҢОЛҢА СӨЗ Сөз ара айтылған тілек. Бір мезет тіл алсайшы, мына
түріңмен қайда барасың, ел-жұрттан үят
емес пе? — Жетібай Нұртайдың жаңағы
ат втті цолца сөзін еселеп жіберді (С. 0.).

АТПАС ТАҢ, ШЫҚПАС КҮНГЕ ҢАЛДЫ Арылмас бэлеге калдъі. Айналайын,
шырағым! Осындай бір атпас тацға қалдыц... Амалың көп деуші еді... Осы пәледен бізді есебін тауып ңұтқарсаң, пәлендей дүние берер едік,— деп, зар жыласыпты (ҢЕ).
AT РАҢ ЕТІН А Л Д Ы0 А Т РАҢЫН
АЛДЫ Шөптің ец әдепкі шыццан маңьізына, алғаиіцы уызына семірген ат хура
лы, айтылады.
V AT [KICI] САЛДЫ 0 АТ САЛЫП
АЛДЫ д и а л. Xабарласты, байцады.
Аманкелді Торғайға астыртын кісі жіберіп, ат салып байцастады (Ңост., Жан.).
АТ САЛЫСТЫ Көмектесті, жэрдемдесті, белсене цатысты.— Менің байкауымша, тарихка көп ат салыспаған сияқтысыз. Ол ғалымдардың анасы гой,— деді
ол Абайға (М. Ә.). Бұл орманды көппен
бірдей ат салысып біз де ектік (С. Мэу.).
«Бір түлікке бай болғанша, эр түлікке
сай бол» деген сиякты, бұларды да бұдан
әрі өркендету ісіне Ңазаңстан ауыл шаруашылык еңбеккерлері аянбай ат салысуда (М. Е.).
АТСА ОҒЫ, ШАПСА ҢЫЛЫШЫ Біреудің цол шоцпары болды, айтцанынан
шыцпады. Дүйсекені де аяушы табылды.
Шүкірлік! Жиырма жыл Жұныстың атса
оғы, шапса цылышы едім (Ғ. Мұс.).
АТ САУЫРСЫН БЕРДІ [БІР БЕРД1]
Қиын кезде, көбіне шапцыншы іиацта цол
ұшын берді. (Атқа мініп, соғысқа шығар
шаң туралы айтылады). Ел шетіне жау
келсе, Ат сауырсын бір берсе, Ұлдың ба
тыр болмағы, Шыбын жанын аямас (Ма
кал). Базаралы Абайдың қиын күнде ат
сауырсын бергеніне қуанып тұрып, ырза
болды (М. Ә.).
АТ САУЫРЫНА САЛЫП КЕЛГЕН
Қолға түсіріп, ат артына мінгізіп келген.
«Кызыл аяқ» деген бір елді шауып, ат
сауырына салып келген бір қызга аяң
салып, сонан сауысңанның аласындай бір
бала туады (ШС).
AT СОҢТЫ БОЛДЫ Көлікпен жол
жүріп, цажыды, шаршады, болдырды. Ат
соцты болып келгендікі ме, тұяқ серіппестен катып ұйыңтаған екенбіз. Сырттан
естілген айкай-шудан шошып ояндым
(А. Сей.).
AT СҮМЕК БОЛДЫ д и а л . Ат терледі, борша-борша болды (Шығ. Ңаз.,
Больш.).
ATTА ЖАЛ, АДАМДА ҚАМ ЖОҚ
Күйсіз, жайсыз жағдай болды. Әлден
уақытта барып Төуке батыр: — Атта жал,
адамда цам жоқ,— деді ауыр күрсініп,—
біз қозғалып Шуға жеткенше ңыс бола
ды (I. Е.).
АТТАЙ ЖЕЛДІ 1. Ерінбейтін ецбекшіл кісі туралы айтылады. Бізде бұрын
Мырқымбайдың арбасына мініп алып ке-
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■ңесетін, Мыркымбаймен егін салатын...
шаруа десе, ңаламы аттай желетін Бейімбет бар еді (С. М.). 2. Тоцтаусыз шешен
сөйлейтін, сөз цадірін. білетін адам жәнінде айтылады. Екі шешен қосылса, аттай желер, Ңаса ақымақ жақсының сөзін
бөлер (М3).
АТТАНҒА АЙҒАЙ ҢОСТЫ Елерді,
дау-шуды көбейтті, дүрмекке ерді, эпербацандыц істеді. Аттанға айғай косып,
онсыз да дүрліккен елді жөңкілтіп жіберді ғой (AT).
АТТАН Ң¥РДЫ Шуға шу ұласты,
айкай-ұраны бір жерден шыцты. Үласыи
иттер даусы аттан цұрды, Бәсірен айтыла
ды еаңпан құрлы, Екі тізгін, бір шылбыр
ңолға ұстатып, Осылай атам мені аттандырды (М. Мақ.).
АТТАН САЛДЫ Үран салу мағынасында айтылады. Үш жігіт тізе ңосып
айқасқан шағында жүректері лоблыған
жоң... аттан салып араласа берді (М. Ә.).
Сені құшақтап, аттан салып, әкемнің айтңанына көнбей, жатып неге алмадым
(Ж. Ж.).
АТ [-Ы] ТЕРІС Тура атау ұнамсыз
болғандыцтан, белгілі бір кісіге телінген
есілі, лацап ат; кейде цайны, кайнағасы,
цайын атасымен аттас кісіні де осылай
атау дәстүрі болды. Жанңия апай екі бүйірін таянып алды да, жалғыз көзінің жалынымен ата, әміршіге төніп-аң калды,—
Бар, аты терісіцніц өзін шақыр — деді
(Ә. С.).
АТ-ТОНЫН АЛА ҢАШТЫ Азар да безвр болды, басын алып цашты. Менің жолдасым жаман әдеттен ат-тонын ала цагиып, безек ңағатын (AT).
AT ТӨБЕЛІНДЕЙ Азғантай, азғана.
AT Т¥ЯҒЫ ТИМЕГЕН Ешкім баржатан, алк баспаған. Ат түяғы тимеген Ац
кіріш тас суда бар. Әзірейіл келген күн
Жан қалар жер ңайда бар (Б. Қ.).
АТТЫ АРБАП, АТАН Ж¥ТТЫ «Түйені түгімен жұтты>
> дегендей обыр, жалмауыз үғымында. Албасты Арңадагы
абжылан — Молда отыр ысңырынып оқып
кұран; Атты арбап, атан жұтып жатыр
молда, Ңұранмен жем түсіріп жуан-жуан
(I. Ж.).
AT [-ТЫҢ] БАСЫН ТАРТПАДЫ Сескенбеді, именбеді деген мағынаны. білдіреді. Ңиядан қиқу төгілсе, Аттың басын
тартпаған, Ңисапсыз қол көрінсе, Ңорқып
жаудан ңайтпаған (Б. Ң.).
АТТЫҢ ЖАЛЫ, ТҮЙЕНІҢ [НАРДЫҢ,
АТАННЫҢ] ҢОМЫ [ҚОМЫНДА] Абырсабыр царбаласта, сүргіншілік жолаушылъщта, жүргіншілікте. Көрмедім бір
кызың бір күн қакып, Айтар сөз мадацтасам жатыр толып, Сөзімді көңілдегі
жаза алмадым, Аттыц жалы, түйенің Цомы болып (А. Ңор.). Азамат аттыц жалында, Елім нардың цомында (АӘ). Аспан
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көгінде бұлт ойнап шыға келсе, адам сезімі де тұмшаланады. Тұнжырайды. Кей
де апталар бойы түн ңатып жүріп, түсі
ңашады. Аттың жалы, атанныц цомында
өзек жалғай салады (ЛЖ).
АТТЫ МАЙЛАМАЙ БЕРДІ д и а л.
Атты мініске тегін берді, ацысыз берді
(Шығ. Ңаз., Больш.).
АТТЫ СУЫТТЫ Аттың терін басып,
демін алдырды, тыныцтырды. ¥зақ жолдан кейін келе сала, ол атын доғарып,
суытты да, таңға таяу отңа жіберді (AT).
AT ҰСТАРЫҢ ӨЗІҢЕ ТАРТСЫН!
а л ғ ы с - т і л е к . ¥лыц болсын, ол өзщдей жацсы боп тусын деген жағынада.
AT ҮСТІ 1. Жол-жөнекей, үстірт,
асығыс. Жолшыбай, Абай мен оның жанындағы жастар үйде отырса, жазып
айтатын аңындар, топқа кезіксе, домбыраға қосылып ән інырқайтын. Ал, осындай
ат үсті, жол-жөнекейлер шапшаң өлең
айтуга, бзсеке мен жарысңа да түсе берісетін (М. Ә.). Ат үсті болса да, вокзалды,
қаланы көру керек (С. М.). 2. Жецілжелпі, цалай болса солай, нежцүрайды.—
Шырақ! Өлең ңиын, ат үсті жазылмайды.
Мынау бұрын жазылған, әзірге осыны
оқи тұр. Әнге кинама. Әнші емеспін
(Ғ. Мұс.). Аңынның 1933 жылы шыңқан
жинағынан кейін оның негізі болып саналатын шыгармаларына жаңадан 60-қа
тарта жаңа өлеңдері косылыпты. Осы бір
игілікті істе кейде талгаусыздык, ат үсті
цараушылыц кездесе ме деп те хауіпте.
неміз (Ы. Д.). Көп жерлерде яслилер ұйымдастыруға ат үсті царайды, алдын ала
жоспарламайды (Е. О.).
AT ҮСТІНДЕ КҮН КӨРДІ Ацын бүл
жерде жортуылда, жорыцта, аттаныста
болып деген ұғымды айтып отыр. Ат үстінде күн көрмей, Ашаршылық шөл көрмей, Өзегі талып ет жемей, Ер төсектен
безінбей... Ерлердің ісі бітер ме (М. Ө.).
AT ҮСТІНЕН ҮЙҢЫ АЛРАН Жорту
ылда, жорыцта, ер үстінде жүріп көз шырымын алған. «Аттанып барып жылқы
алған, Ат үстінен ұйі(ы алған»,— деп
барымташыны мактап, бұзылған кез Шыңғыстан соң болса керек (Абай).
AT ҮСТІНДЕ ҮЙЫҢТАДЫ Ыазасыз.
тынышсыз күн туып, ат үстінен түспес
халге келді. Сол Керей-Уағың ат үстінде
ұйыцтайтын болғалы үш жылға айналды
(Ғ. М.).
АТ ШАЛДЫРДЫ [ОТТАТТЫ] Атын
азын-аулац отца цойды. (Аттың белін
жазғызып, шөпке жайып алғанда айты
лады). Түнеугі Сарқұдықтың басында
ңүба інгенді іздеп барғанда, бір талдың
түбіне түс-іп, ат шалдырып едім, егеуің
сонда түсіп калган екен ғой,— дейді Ерназар (ҢЕ).
АТ-ШАПАН [AT-ТОН] АЙЫП Ескі
дзстүр бойынша төленетін айыптың бір
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түрі. Менен түйе ғана үлкен,— деді шал,
босағамды рұқсатсыз аттағаның үшін
ат.шапан айыбыц бар, атымды әруакқа
кештім, шапаным мойныңда, төрге шық
(С. М.).
АТ ШАПТЫРДЫ 1. Ат жарыстырды,
байге тікті. Ханым айтты: «Ңайғысыз
адам едім. Бұл сықылды жалғанда жанды көрдім. Ат шаптырып, ас берсең ерік
өзіңде, Вилігін батыр Тайлақ саған бердім» (ҚКБС). 2. Хабаршы жұмсады, кісі
жіберді.
АТ ШАПТЫРЫМ © ТАЙ ІПАПТЫРЫМ 1. Қашыцтьіц өлшемі ретінде айтылады. Бықсыкбай: Төбеде басың қалсын.
Ңарағаның қанша жер? Қасен: Үзындығы
ат шаптырым, қозы көш (Д. Е.). Нақ қазір Шоқан бетін жуып отырған Шанхай
өзені осы таудың кеудесінен жарып шығады. Осы отырған тұстан ат шаптырым
жерде бұлақ бар (С. Бақ.). 2. Өте үлкен.
Ырсалдының үйінде қымбатты мебельдерді, ешкім иығына ілмеген 10 пар костюмді... 500 метр панбарқыт пен айналасы ат шаптырым жеті кілем қайдан келді екен деп ойлайсыз (КТ).
AT ШӨЛКЕ д и а л. Киізден істелген
цамыт (Қ. орда, Арал).
АТЫ ӘЙГІЛІ © АТЫ ЖАЙЫЛҒАН
[ШУЛЫ, ШЫҢҢАН, ЖЕР ЖАРҒАН] ©
АТАҒЫ [ДАҢҚЫ] ЕЛГЕ ЖАЙЫЛҒАН.
Әйгілі, кепке мэшһүр, кепке белгілі,
атағы тараған, көпшіліктің аузына іліпген. (Үнамды-ұнамсыз мағынада қатар
ңолданыла береді). Қазыбек аты зйгілі
боп тұрған шағында өзіне қараған елін
калмаңтың тіке шабуылынан аулағырақ
ңонысңа ірге тептіру үшін, Сарыарңаның
жерін шолып кайтуға кетеді (I. Е.). Қала
дейтін сиқы кайсы? Аты жер жарған
Торғай сен мұндай ма едің? (Б. I.). Ол кезде қазақ оқығандарының атына ел ңанық.
Әсіресе, Бүркіт тәрізді аңын ұлдарының
атағы жер жарады (I. Е.). Шәкінің Ңанжығалыны ерте алмаған себебі — бұл
руда Жәдігердің Асаубайы дейтін Орта
жүзге аты жайьілған, шешен болған, өзі
кедей болған (С. М.). Ңарымсақ бай,
Әкпардың бұл жолы ауылға келе алмайтынын білген соң, баласына арнаған аты
шулы жүйрік көк жорғасын Бүркіт мініп
келсін деп, Әрінге жетектетіп жіберген
(I. Е.). Кемелердің екпіні тіліп суды,
Желбірете көтерііі қызыл туды. Ңыстауы
мен жайлауы Ңара теңіз, Айбынды Отаны бар аты шулы і(И. Б.). Сонда жаңағы
торы төбел аттың бауырында тығылып
отырған Оразбайдың аты шулы ұрысы —
Қиқым атып тұрады (М. Ә.). «Атың шыцпаса, жер ерте» — дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? (Абай).
АТЫ [КӨЛІГІ] БОЛДЫРДЫ Мінген
көлігі жүйкелеп, шаршап цалды, титыцтады. Аттары болдырған. жолаушылар
тсүн бата ауылға ілінді (Ғ. Мұс.).

АТЫ ЖОҒАЛДЫ [ӨІПТІ] Үмыт боли
ды, ескерусіз цалды. Ңолымда қазір оньщ
бірі де жоң. Өтеуге тағы талай уақыт
керек. Өлсем-аң, ертең атым жоғалады,
Жалғаннан өттім енді ұрпақсыз боп
(М. Е.). Ақсақал, көзіңіздің тірісінде өзіңізге бір жайлы орынды лайықтамайсыэ
ба, ертең жамбасыңыз қайырымсыз қара
жерге тиген күні атыңыз өшеді-ау дейді
екен (М. Е.).
АТЫ ЖОҢ Қол саласындағы төртінші
саусацтың аты (АС). Үлкен ңожа — орта
қол, өзгелері — аты жоц пенен шынашақ
(Абай).
АТЫ-ЖӨНІН СҰРАДЫ Жөн-жосыц,
жай-жапсарын аныцтады. Жігіт келіп
ңыздың аты-жөнін сұраса, ол да бір байдың ңызы екен (ҢЕ).
АТЫ [ИСІ, ТЕГ1] ҢАЗАҚ АТАУЛЫ
Қазац біткеннің бәрі.
АТЫМДЫ БАСҚА ДЕ [ҚОЙ] Шынымен айтамын, калайда орындаймын деген
мағынада айтылатын серт, уэде.— Дэл
осы жолы орындамасам, атымды басца
де (AT).
АТЫМДЫ ЖЕР д и а л. Егін егуге цолайлы орын, шығьшды жер. Сіздің тарыңыз атымды жерге салынған екен (Ң. орда,
Арал.).
АТЫМЕН [ТҮБІРІМЕН, СОЛАЙЫМЕН] ЖОҢ Мүлде жоц, емге ештене табылмайды. Ңой қоралары маңында қорасан боп тұрған шөп атымек жоц (Е. Айт.).
АТЫМ ҚҰРЫСЫН! Қарғысты серт.
(Дегенімді істемесем, есімім өшсін деген
мағынада айтылады). Осыдан дәм татпасам, Алдар атым цүрысын деп, ол үйге
кіріп келгенде, үй иелері ңолдарындағы
нәрселерін астарына тыға ңояды (АӘ).
АТЫМТАЙ [-ДАЙ] ЖОМАРТ «Тай» —
араб елінің руы; «һатым» — сол рудан
шыцңан (ескі ертегі бойынша) жомарт
кісінің есімі. (Сері, колы ашьщ кісі туралы айтылады). Бұрынғы уакытта Атымтай жомарттың мырзалығына ешкім жете
алмаған (ҢЕ). Сен Атымтайдай жомарт
бола алмайсың, неге десең, Атымтай туғанда он үш күндей жылап емшек ембеді... (ҢЕ). Ақылсыздың еш сөзі мақұл болмас, Атымтайдай жомартпын десе-дағы
(М 3 ).

АТЫНА [ECIMIHE] ҢАНЫҢПЫН Biлемм, сырттай хабарым бар, есімі әбден
аян деген мағынада айтылады. Түсіңе танық болмасам да, атыңа цаныц едім (AT).
АТЫН АТАП, ЖӨНІН ЖӨН ДЕМЕ Созін сөйлеп, ісіне көмектеспе, жан ашырлык жасап, кам жемей-аң цой. Оны [Шоңайнаны] құдайдан басқа ешкім де лсеңбейді, тимесін десең жолама, атын атап,
жөнін жөн деме, аулак .жүр,— деген Зейнеп (С. М.).
АТЫН ЖОЙМАДЫ Ата-бабаныц жацсы атағын шьиғарды. Атаща сай болды,
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оған кір келтірмеді (АС). Ерлікке де бар
едің, Үйренуге тоймаған. Жасқа жас,
ойға кәрі едің, Атаңның атын жоймаған
(Абай). Алла ішімді айтңызбай біледі ойла, Бендесіне ңастықпен кінэ койма. Распенен таласпа мүмкін болсаң, Ойла айттым, адамдык атын жойма (Абай).
АТЫН КӨК ТЕР [ҢАН СОРПА] ҢЫЛДЫ Көлігін әбден болдыртты. Өзінің есі
кеткен кіоідей, атын көк тер ғып осынша
шапқанын оғаштау көрді білем... Сасык
күзендей шаңқылдап, даланы басына ка
тере күліп алды (Ә. Н.).
АТЫҢ АРЫП, ТУЛАҢ БОЛСЫН,
ЕРІҢ АРЫП, АРУАҢ БОЛСЫН! ц а р р ы с. Бар жамандыц сендерге келсін де
ген мағынада.
АТЫҢ ӨШКІР! ң а р ғ ы с. Атың өшкірдің аты өшсін, атамаңдаршы түге (AT).
АТЫҢЫЗ БӘЙГЕЛІ БОЛСЫН! АТЫҢЫЗ МӘРТЕБЕЛІ БОЛСЫН! Атты бэйгеге цосарда айтылатын тілек.
АТЫП [АЛЫП] КЕЛ, ШАУЫП КЕЛ
Аштцанын дәл орындайтын сенімді цол
шоцпар. Шокан тек бір ғана ауылға мәв
берді: Ңұсмұрын көлінің теріскей жағында, Обаған өзенінің бойында мекендейтін
Уаңтың Өтпей және Дәуіш аталатын екі
руының ішінде Өтей дейтін эрі байы, әрі
биі, оның «атып кел, шауып тселіь болған
Төлеген дейтін куы, пысығы бар-тын
(С. М.).
AT ІЗІН [TEPIH] ҚҮРҒАТПАДЫ
[СУЫТПАДЫ] Жиі-жиі келіп тұрады, көп
зарыцтырмай, цатынас жасайды. Үрғашы
лақ сойып Зейнепке сыбаға экелушілер
Ордадан ат ізін цүрғатпайды (С. М.).
Мықтыбай балалары бірінен соң бірі кеп,
ат ізін суытар емес. Әбілі маған да келіп
кетті (С. М.).
AT ІЗІН САЛМАДЫ Қатынаспады,
хабарласпады, хабарсыз кетті. Япыр-ау,
төркіндерім ңайда? Бәрін бірдей жер тартып кеткен бе? Шіркіндер-ай, жоғалған
бұзау ңұрлы көрмеді-ау! Шынымен-ақ,
көзімнің тірісінде біреуі ат ізін салмағаны ма деп, апам көз жасына булыкпасын, арманда кетпесін деп келдім (С. Ад.).
Ңыз Жібек, тарылтқанмын заманыңды,
Білмей жүрсің айрылып ңалғаныңды, Ат
ізін сегіз жылдай бір салмаған Мырза
деп айта берме жаманыңды (ҢЖ).
АУА ЖАЙЫЛДЫ Лағып кетті, цисынсыз сөз сөйледі. Саған ңалай көрінеді,
осы біз шындықты, сол шындың жолынан
ауа жайылып іздеп жүргеніміз жок па?—
дейді (М. Ә.). ч
АУАЛАНЫП ЖҮР Көңілі алабұртып
ауып жүр, ацсарланып жүр. Енді міне...
өзі ауаланып жүрген келіншекке төсектен кездеспей, төскейде кездесіп, діңкесі
құрып түр (Ә. Н.).

АУЗЫ

АУДАРА ҢАРАП, АҚТАРА ТЕКСЕРДІ Әбден анығьіна жетті, егжей-тегжейіне
шейін аныцтады.
АУДАРЫЛЫП ҢОНДЫ д и а л. Жацын жерге көшіп-цонды. Біз кеше осы
жерге аударылып цондық (Ақт., Ырғ.).
АУЖАЙЫН БАЙҢАДЫ [БАҚТЫ,,
ТҮЙДІ] Ыңғайын аңғарды, сыңайын білді.
Ағайынның аужайын байкайтын бір кезеңге келіп тұрмыз ғой, не болса да...
Найман келетін болса, тосып аларсыңдар.
Мен атқа мінейін,— деді Көбейге (М. Ә.).
— Бұлай болса, мен бір билікті өзіңе
берейін, Жирешне. Ңыз жақсы ма, әуелі,
оның өзін сынап, танып шьщ. Ең алдымен өз көңілін біл. Содан соң әке-шеше,
ауыл-аймағының
аужайын түй,— деді
Абай (М. Ә.).
АУЖАЛ [ЭУЖАЛ] ҢЫЛДЫ Ермек
етті, алданыш түтты. Бүгінгі күннен үзілді-кесілді сөз байлап, алды-артымызды
түйыңтамасақ болмай ма? Жастықтың да
достығы бар емес пе, соны аужал ңыла
тұрсақ ңайтеді (М. Ә.).
АУЖАЛ ЕМЕС д и а л. Тірлік ешес.
Мыналары аужал емес екен (Сем., ТТТұб.).
АУЖАРЫН АЙТТЫ Бұл жерде цолдап-цостау, жыртысын жырту, сөзін сөйлеу мағынасында. Мен білсем, Актоқтыньщ аужарын айтуға келеді-ау, деймін...
(Ғ. М.).
АУЗЫ АҢҢА ЖАРЫМАДЫ Тоймады, тимеді; акты, айран-сүтті көп ішпеді,
ацца тойынбады. Малсыз ем — аузым ақЦа жарымаған, Жарлы едім, батырақ ем
ңара табан (А. А.).
АУЗЫ [EPHI1 АҚҢА ТИДІ [ЖЕТТ1]
Айран-сүт ішті. Биыл жаз шықңалы Еламанның балалары аузы ащ а тиіп, ңарық
боп ңалды (Ә. Н.).— Ие, ерніміз ацца тиді.
Балалар да балыққа тойып, оңып ңалды,— деді Бибіжамал (Ә. Н.). Жарлының
аузы ацца тисе, мұрны қанайды (Мақал).
АУЗЫҢ [ЕРНЩ] АҢҢА ТИМЕГІР!
ц а р ғ ы с. Аузьің ащ а тимегір, сауынды
малды сонша қуып (АТ). Судыр Ахмет
эйелінің жалғыз іңгенді есік алдына шө-.
геріп ңойғанын көріп: «Ой,әтеңе нәлеті
Өй, ернің ацца тимегір! Ой, мал көрмегіркөргенсіз!»— деді (Ә. Н.).
АУЗЫ АЛТЫ ҢАРЫС Әмірі \жүріп
тұрған, ызғарлы, цаһарлы. Күндерде бір.
күн аузы алты қарыс ел билеген бір бидің
жанынан артық көретін, өзін бір түлік
малға бағалайтын жақсы нары жоғалыпты (ҚЕ).
АУЗЫ АППАҚ БОЛДЫ © АУЗЫН
АҢҢАЙТЫП КЕТТІ [АППАҢ ҢЫЛДЫ]
Үлесінен кұр калды, сыбағадан айрылды; жер соцтырып алдап кетті. Біздің ак
сакал мен ЬІсқақ ағама осы аңылды құдай білдірмеген соң, не дерсің? Ертең ауыздары аппац боп, қара жерге отырғандаі
бір-ақ білер. Сөйтіп- бір өкінсе екені —
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Еңкейген шал, еңбектеген балаға дейін
аузы берік (Ң. Тай.).
АУЗЫ ДУАЛЫ Айтцаны келетін
«сәуегей» адам туралы айтылады. Басқа
кісі болса, бір сөрі, аузы дуалы інінің
шаршы топтың алдында досқа күлкі,
дұшпанға таба ғып: «Балыцшы Ахмет»
деген кекесіні есінен кетпей келеді (Ә. Н.).
Орта жүз Ңошқарұлы Жаныбек он үш
жасқа келгенде, ¥лы жүзде Қара би де
ген аузы дуалы, өзі білімді би бар деген
даңңын есітіп, содан барып бата алуға
жолға шығады (ШС).
АУЗЫ ЕПТІ Сезге, ңызыл тілге бейім
кісі туралы айтылады. Тұрлаусыздан сөз
ұқпа, Аузы оның епті деп. Нашардан шыңқан жаңсының Сөзін жерге тастама, Ата
сы нашар өтті деп (Д. Б.).
АУЗЫ ЖАМАН Не болса, соны айта
беретін бейпіл ауыз. Ой, жағыңнан алсын
сенің. Жағың қарысқыр, аузың қалай жаман еді! — деді Мағила Көкжаулыіда
(Қ. Ңуан.).
АУЗЫ ЖАРЫМАҒАН © ШІЛДЕСІНДЕ ШЫРАҢ КӨРМЕГЕН Түк көрмеген.
түкке жарымаған. Шілдесінде шырақ
кәрмеген байқүс, аузы жарып ас ішті дейсің бе, сұғанақтанбай кайтсін (AT).
АУЗЫ ЖЕҢІЛ [АШЫҢ] Не болса,
соны айта салатын жеңіл мінезді кісі.
Дәмет жас кезінде аузы жеңіл, адуындау
әйел адам болатын (Ғ. Мұс.).
АУЗЫ КЕППЕДІ Тамац ішуден, ішімдіктен, т. б. аузы босамады. Ойпырмай,
ертеңнен қара кешке шейін аузы бір кеппейді, сыңғытады да отырады (AT).
АУЗЫ КЕПТІ Су ішкісі келді, шөлдеді.
Байкамадық минуттардың өткенін, Аңқиып құр аузымыздьщ кепкенін-, Бұл сағатта біле кою бек қиын, Арамыздан кімді
сүйіп кеткенін (X. Ер.).
АУЗЫ КҮЙГЕН ҮРІП ППЕДІ [АУЗЫ
КҮЙДІ] Бүрын бір рет опыц жеп, беті
цайтцап, сэтсіздікке үшыраған адам істі
сацтыцпен істейді. «Аузы күйғен үріп
ішеді» дегендей, былтыр команданың басшылығын өз қолына алған ұстаз Алек
сандр Сергеевич Назаров осындай тұраңты іспен бекітілмеген болжаудан бойын
аулақ салды (С. Есім.). Дұрыс айтасың.
Тек, Дос аға, езің білесің, мен әйелден
аузы күйген кісімін ғой (Ә. Н.).
АУЗЫ КҮН ШЫҒЫСҢА ҢАРАП
АУЗЫ [АУЫЗ] БАРМАДЫ Тура айта
алмай жүрексінді, айтуға батылы жетпе- ҢАЛДЫ Жазушы бүл жерде мае болып
ді. Бүл пьесаны ешбір маңсатсыз сахнаға і(алдьі деген үғымды білдіріп түр. Брага
шығарды деп айтуға кімнің аузы барады ашытуға Агаша әбден спадияр болып
алған. Үш-төрт стаканын жұтқан адам(Ң. Әб.).
ның аузы күн шығысца карап калады
АУЗЫ-БАСЫ ҢАН БОЛДЫ Таяц жеді. (С. Жүніг).
АУЗЫ БЕРІК [АУЫЗ БЕКІТТІ] Ораза
АУЗЫ ҢАРАП ОТЫРМАЙДЫ 1. Тынұстаған кісіге, ярни отыз күн бойы күндіз бай сөйлеп, калжыцдай береді. Енді, апатамац ішпеу ядеті туралы айтылады. жезденің әлгі әңгімесі доғарыла калды
Кұдайшылык жолына ресім байлап беріп, да, әркашан Есенәлінің алдында аузы
ораза деген өткелсіз ыіндет шығыпты. щрап отырмайтын балдыздың сөзі тағы

дейді Әзімбай Мәнікенің білгіштігін айламен мақтай түсіп (М. Ә.). Мен не дерімді білмедім. Аузым аңциьт тыңдаппын
да тұрыппын (С. С.).
АУЗЫ АСҢА» АУЫ АТҢА ТИДІ ©
АУЗЫ АСҢА, АУЫ АТҢА ЖАРЫДЫ
Енді ғана бірдецеге цолы жетті мағынасында айтылады. Вертін келген кездерде
Жәукенің ол еңбегі босқа кетпей, Ахметтің арқасында аузы асца, ауы атца ruin,
есіктегі басы төрге жетті (С. Т.).
АУЗЫ-АУЗЫНА
[ ЕРН1-ЕРНШЕ]
ЖҮҚПАДЫ [ТИМЕД1] Жыпылдап тез
сөйледі. Бұл сөзді айтңанда Дәметтің
аузы-аузына жүцпады (Ғ. Мұс.). Елизаве
та Сергеевнаның бұлай айтып отырғандарының, шынында да, жаны бар еді. Сапар
орыс тілінен құр алаңан болмайтын.
Сөйлесуге, әсіресе, бейпіл сөзге келгенде,
аузы-аузына жүцпай, үсті-үстіне бұрқыратып жіберетін (М. И.). Үміт, «Амантай»
дегенде ернің-ерніңе жүцпай, қаймаңдай
қалды, екеуіңнің бір сырың бар шығар
(Ж. Ж.).
АУЗЫ АУЫР © АУЗЫНА БЕРІК [ИЕ]
Өсек айтпайтын, сыр сацтағыш, эңгімеге
цүмарлығы жоқ; аузына ие болған.—
Шырағым, бірге туған інімдей болған соң,
аузың ауыр болған соң, жол үстінде айтылып калған бір сыр бұл. Ішіңде жата
берсін,— деді Әлжан (Ғ. Мұс.). Әншейінде
аузына берік Галина Алексеевна шалының ңыңырая бастаған ңұлқын жеткізбеске шыдамады (Т. Ә.). Ау, кемпір, бір сұмдықты, сұмдық болса да үлкен қызыңты
айтсам, аузьща ие боласың ба? (Ә. Ә.).
Аузына ие болмагандарды шоңынды дер,
ұры-қары, бүзың дер... (Ғ. Мұс.).
АУЗЫ АШЫҢ © АУЫЗ АШАР © АУЫЗ АШТЫ. 1. Оразаға байланысты ай
тылады. Ораза күні аузы ашыц Дәулеткелді каладан қайтып бара жатып, кеш
ке жақын бір байдың аулына түседі. Бұның жасы бірталайға келген кісі болғандықтан, «ауыз аш» деп, жолдағы ауыл
иесі үйіне түсіріп, күткен болады (М. Ә.).
Бала кезімде ораза үстаймын деп, бір
күні кешке ауыз ашудан кеш ңалып келешек ауыз ашарға дейін қалғаным бар
(С. М.). Суында Ңарғалының ауыз ашты,
Бір пәлекет халықка душарласты (Жамбыл). 2. Сыр сағ;тай алмайтын, кұпияға
осал кісі туралы айтылады. Сендей аузы
ашыц адамды көрсемші (AT).
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да ңалжыңнан басталды (Ж. Т.). 2. Дамылсыз тамац жей беретін кісі туралы
айтылады,
АУЗЫ ҢЫІНҢАН д и а л. Тілі ащы,
тілі улы. Ол аузы цышцан аял (Гур.,
Маң.).
АУЗЫ МАЙҒА [ЖЫЛЫ-ЖҰМСАҢҢА]
ТИДІ © АУЗЫ МАЙЛАНДЫ Асца не
бір олжага кенелген кісі туралы айтыла
ды. Кейбір жаман білмейді. Дүниеде ңұдай мал берді. Ақ айраны ашымайды,
Аузы майга тиген соң (Д. Б.). Биыл өлім
көбейіп, аузы майланып, ңолы қанданып,
қанжығасы тоғайып тұр гой (ҢЕ).
АУЗЫМА ҢАН ТОЛСЫН [Ң¥М Қ¥ЙЫЛСЫНІ ц а р ғ ы с. Ештеңе айтцаным
жоц деген мағынада айтылады.— Не дейді осы? Мен ақша сұрайды,— деп бүлдіріп жүрмісің әлде? Шыныңды айт! — деді
^ м а н Таймасқа.— Аузыма цан толсын,
ондай бірдеме десем,— деп Таймас қарғанды (Ғ. Мұс.).
АУЗЫНА ТАС САЛДЫ © АУЗЫНА
ТАС САЛҒАНДАЙ © АУЗЫН БУҒАН
ӨГІЗДЕЙ © АУЫЗ
ЖАПТЫ © АУЗЫН
ТАС ҢЫП ЖАПТЫ Жүмған аузын
ашпау, тіс жармау, мыңц етпеу туралы.
айтылады. Досжанның сөзіне үн қатпай,
аузыма тас салдым да отырдым (AT).
Ауыздарына тас салғандай, үнсіз бірер
көшені өтті екеуі (Ң. Тай.). Болыс аузын
буған өгіздей тырп етпей, үйден шыкпай
жатып алды (С. К.).
АУЗЫМДЫ ҰСТАДЫМ ДА ҢАЛДЫМ
Сөз айта алмай калдым, бармағымды. тістедім де цалдым, санымды соғып цалдым.
Енді сөйлеуге бет алғанымда, оның орнынан атқып тұрмасы бар ма? Аң.таң, боп,
аузымды үстадым да цалдым (AT).
АУЫЗБЕН АЙДЫ АЛАДЫ [АУЫЗБЕН ОРАҢ ОРАДЫ], ҢОЛЫМЕН ҢОСАЯҢ СОҒАДЫ Еүпсіп мацтанады, тілімен
бар жұмысты бітіріп тастайды, цолынан
ештеңе келмейді, шаруаға цыры, икемі
жоц, лепірме. Ол аузымен орац орып, дүние жүзінің және Россияның эр жерін
кезеді (С. М.). Аузымен орац орғанның
белі ауырмас. Әшейінде ауыз жаппас, той
дегенде бірін таппас (Мақал).
АУЗЫМЕН Ң¥С ¥СТАП ОТЫР Елді
бір өзі билеп отыр. (Өтірік мақтанушылық туралы да айтылады).
АУЗЫМЕН Ң¥С [Ң¥С Қ¥ЙРЫҒЫН]
ТІСТЕГЕН © АУЗЫМЕН
Ң¥С
ІЛГЕН
1. Жүйрік, үшцыр. Алтайдың көк мойнагы аты шулы, ¥мтылса, ұшырмастай ңаз
бен ңуды. Ңу тұяқ, құлан шеке ебдейленіп, Күткендей үлкен жарыс ұлы дуды.
Аузымен цұс тістеген кіл сәйгүлік, Деу
қиын жануарды малдан туды (М. Е.).
Аузымен күс тістеген, Жел жете алмас
жүйрігім, Тұрсың ба, әлде, күтіп сен
Жолдасыңның бұйрығын (Ң. А.). Ңайсыбірін айтайын, Алатаудың басынан Ац
қанат кер келіп тұр, Аузымен цүс тісте5-160
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I ген (I. Ж.). Сыздықтың астында аузымен
і цұс ілерлік әсем көк, айналасы безенген,
1 ңұлпырған сұлу дүние... (Ғ. Мұс.). 2. Ме
шен, білгір, сөзге жүйрік адам. Кісі едіау ардаңтанған, Қол дарып, жағасына
жан батпаған. Аузымен цүс тістеген ақын
еді, Дәл сондай сөз білетін қалмапты
адам (Ғ. Ң.).
АУЗЫ-М¥РНЫ ҚИСАЙМАЙ Бет-аузы
бүлк етпей, үялмай, шімірікпей. Сонда
Шермек аузы-мұрньі цисаймастан: өлсең
борыштанбай өлееңші, неңді бересің дедіау (Б. М.).— Немене, сенбей отырсың ба?
Жақыпбектің күшік күйеу болатындығын,
маған аузы-мүрны цисаймай Аңықтың өзі
айтты (М. И.).
АУЗЫ-М¥РНЫНАН КЕЛДІ [ШЫҢТЫ] Лыц толды. Сөйтіп әр жерден сығылысып өтер жымба із жасап, екі бөлмені
аузы-мүрнынан келтіре сықап толтырды
да ңойды (С. Ш.). Аласа, ңараңғы мектеп
үйі аузы-мүрнынан шығып тұр (Б. М.).
Ңарсы бөлмеде тұратын орыс семьясы осы
үйді басып өтеді. Не амал? Енді түрі мынау, аузы-мүрнынан шығып жатыр (М. Ә.).
, АУЗЫ-М¥РНЬШ АН ШЫҒЫП ОТЫР
Айы-күніне жетіп, босанғалы отырған
эйелге айтылады. Анау отырған біздің тоқал да,— деді Тұрағал, жас бір әйелді иегімен нұсқап,— аузы-мүрнынан шығып
отыр, оған біздің әлгі бұрау басын сындыртпайды, бірдемеге і{олғабыс тигіз десец, іпітегі баласына заңым келер деп зырзыр етеді (С. М.).
АУЗЫ-М¥РНЫНАН ШЫҢҢАНША Кецірдегінен келгенше ішіп-жеп, ыцция тою.
АУЗЫ-МҰРНЫН ТАС ҚЫЛДЫ Дыбысын шығармайтындай етіп, аузы-мүрнын
эбден бекітті, таңды. Патша сарайы жігіттің өзіне таныс. Ол күзетшіге байңатпай
келіп, оның аузы-мүрнын тас цылып, дыбысын шыгартпай, жерге көтеріп ұрып,
аяқ-қолын байлап тастайды (ҢЕ).
АУЗЫНА [АУЫЗҒА] АЛДЫ 1. Ac
ауыз тиді, дд\мін көрді, тамац ішті. 2. Ескерді, есіне ала сөйледі, мацтай сөйледі.
Ңайда болсын, Сәрсенбай еңбегімен ауызға алынады (С. Б.). Бетін Абайларға бур
ды да: Келген кім деді, тілі қайта шешілгендей. Осыдан кейін Базаралы Дәрменге
кеңес етті.— Ңасына тақашы. Сені аузына
ала береді. Айтатыны бар ғой деймін!—
деген еді (М. Ә.). Төлегенді ауызға ала
отыра, Шәуілдір шаруалары мал бақңан
Ңазакстан, Ңырғызстан шопан ерлерінің
атаңтарын ауызға алып, аңыз етіседі
(М. Ә.). Жасынан зерек, алғыр Жұмабек
ңиналмай-ақ, жақсы окыды. Институтта
маңтаулы, ауызға алынып жүрген студентінің бірі (Т. А.).
АУЗЫНА КЕЛГЕНІН АЙТТЫ [СОҢТЫ, ОТТАДЫ, СӨЙЛЕДІ, САНДЫРАҢТАДЫ] Не болса, соны сөйледі. Е, бәсе, аузыца келгеніңді айтып оттағанша, манадан
бері соны айтсайшы деп, бай ашуын басады (ҢЕ). Үлкен үлыңтың алдында дараңы-
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ланып, аузына келген сөзді оттайтын адам
Итбай емес (С. М.).
АУЗЫНА ҢАҢПАҢ БОЛДЫ [ҢОЙДЫ] Еркін сөйлетпеді, тыйым салды, цацпалап, көцілдегісін айтцызбады. Тергесең,
Ңодар сүмдығын... кепке жайып экеткен
елді терге. Ел аузына цацпац болып корші. Бірақ ол қолыңнан келмейді...— деді
(М. Ә.). ...Бөлекбас өзіне ңарай келе жатңан Сәуленің көзіндегі жасты көріп: —
Аяулы Сеуле, тый жасыңды, айтпа деп
аузыма цацпац цойып едің, енді айтайыншы, өшкенің қайта жанды ғой, Нұрлан
тірі екен ғой,— деді өзі де жыламсырап
(Ә- Ә.).
АУЗЫНА ҢАРАДЫ 1. Не дейтінін бағып отыр. Жұрттың бәрі ақсаңалдың аузы
на царады (AT). 2. Бағынды, айтцанын істейтін болды. Бірер жылдан соң, коллек
тив соның аузына царады (AT).
АУЗЫНА ҢАРАТТЫ 1. Бағындырды,
билігін жүргізді, өз ырцына (дегеніне)
көндірді. Тобықты жуандарын бір соның
аузына царатып алғысы келеді (М. Ө.).
Оның [Есеннің] ойынша, өздігінен бірдеңе
піешуге бұл қызметі мүмкіндік бермейді,
ңажетті-қажетсіз жердің бәрінде де бөлім
бастықтарын, секретарьларды амалсыз
аузына царатып, еркіне жібермейді (М. И.).
2. Сүйсіндірді, тац цалдырды. Жұлдызың
туды-ау оңыңнан, Жат біткен еріп соңыңнан. Он сан алаш баласын Аузыңа ңұдай
царатып (Б. Ң.). Әндермен әсем-эсем Ақан
серің Қаратты аузына астың елін. Өлеңге
сұлулықты басты талмай: «Ақмарка»,
«Ардагерін», «Тастүлегін» (I. Ж.).
АУЗЫНА ҢОЛЫ ЖЕТТІ Қатарға цосылды, өзіне-өзі келді. Ңалайша мақтан
етпесін Ананың абзал жүрегі Аузына це
лы жеткесін, Адам боп екі түлегі (Ж. М.).
АУЗЫНА Қ¥ДАЙ КІРМЕГЕН Аллаға
жалбарынбаған.
АУЗЫНА Ң¥М ҢҰЙЫЛДЫ Сөзден
жым болды, жағы царысты, сәз айта алмай цалды. Қонақтар, мұнда келіңіздер!—
деді Сеуле. Сонымен Сәулеге оңаша айтармын деген сөзін айта алмай, Баян бәйбішенің де аузына і{үм цүйьілып қала берді
(Ә. Ә.). Ңабыштың аузына цұм цұйып кетті (Ә. Ә.). Семен Иванович әңгімеге араласқан жоң. Еркін тұрған жерде аузына цүм
цұйылатын әдеті (Ғ. Мұс.).
АУЗЫН АЛДЫ 1. Ауыз бастырыц берді, пара берді, аузын майлады. Сөз бітті, ет
желінді, ңаулы ңалды, Халыкта өкпе бар
ма, аузын алды. Еттің де, халықтың да өркені өссін, Ермектік бір әңгіме болды да,
ңалды (Б. К.). 2. Сөзін алды. Әуелі бастықтың аузын алып алды (AT).
АУЗЫНАН АҢ ИТ КІРІП, ҢАРА
[КӨК] ИТ ШЫҒАДЫ Аузына келгенін оттап, балағаттайды.— Аң үйдегі көзі кемтар «пірәдар* да аузынан ац ат кіріп, көк
ит шығып жындана берсін (С. Сей.). Аузы
нан ац ит кіріп, цара ит шығып Елемеске

тиісе бастап еді, Ңосыммен кес-кестеп сөйлетпей ңойдым (С. О.).
АУЗЫНАН АҢ МАЙ АҒЫЗДЫ Жарылцады, кенелтті. Аузыңнан ац май ағызса да қайтейін, басың бірікпей, шіл богындай бытырап бар жатңаныңды көргесін,— деп... иегі кемсеңдеп кетті (Ә. Н.).
АУЗЫНАН БІР ЕЛІ ТАСТАМАДЫ ©
АУЗЫНАН [ТАСТАМАЙДЫ] ТҮСІРМЕЙДІ Үнемі айтады да жүреді, эрдайым есіне
алып отырады. Казанцев Тобықты шетіне
ілінер-ілінбестен Тәкежанды аузынан тастамапты (М. Ә.). Аз ғой онда жазық маң,
Коп кой онда ормандар Тастамайды ау
зынан, Қарталыда болғандар (С. Мәу.).
Қазақтың күні бүгінге дейін ауыздарынан бір елі тастамай, шіркін, тарының
сүтке бөктірген сары сөгі мен көжесі деп
емекситіні де осыдан келіп шықңан (ЛЖ).
Ңанға кан, жанға жан! Үш жыл бойвд
халыктың аузынан түспеген осы кек ұраны қолдағы кұралға айналған кез еді
(Ә. Ә.). Бұрын қазақ тілінде жоц «боль
шевик», «совет» деген сездер енді ауыздан
түспеді (Ғ. Мұс).
АУЗЫНАН ЖАЛЫН АТЫП Т¥Р
[ЖАЛЫНЫ НІЫҚҢАН, ЖАЛЫНЫ НІЫҒЫП Т¥Р] Қаһарлы сөзді, түсі еуыц, суе
ты ісісі туралы айтылады.— Дәке, менің
сізден сұрайын деген бір сөзім бар... Ау
зынан жалын атып түрған Тэкежанның
қалың ко сын куып алғанда, кедей атаулының өзі не ойлады (М. Ә.).
АУЗЫНАН ЖЫРЫП ӘКЕТТІ [БЕРД1]
Ө АУЗЫНДАҒЫНЫ
ЖЫРЫП БЕРДІ
Өзіне тиістіні біреудің алып цойғаньі, өзіне дегенін өзгеден аямау, өзіне деген тағамын, дүннесін өзгеге беру туралы айты
лады. Бұған қалайша төзуге болады?!
Алдыңдағы асыңды біреу аузыңнан жырып әкетіп жатқанмен бірдей емес пе
бұл? (Ө. Ң.). ...Жоң-жітікке аса ңайырымды қыз. Бір жапырац тамағына шейін
соларға аузынан жырып береді (С. О.). Аузьіндағыны жырып беріп отырған біз дүние қоңыз боппыз (М. Ә.). Майданда каньг
төгілген жауынгерлердің панасыз балаларына қиын кезде мемлекетіміздің аузы
нан жырып бергенін қағып алған жемңорларды қандай жазамен айыптаса да ауыр
болмайды (СҚ).
АУЗЫНАН ДҮР ШАШТЫ Сөз айтты,
сөйледі. Сұрады сұлу сөз ашып, Аузынан
дүр шашып: «Бар ма екен,— деп,— далада Жігіттің келмей қалғаны?» (ҚамБ).
АУЗЫНАН ЕСТІДІ Тікелей өзінен
тыңдады, білді. Ондай ұрылар жайында
Абайдың естіген әңгімелері соншалың
коп. Кейде, тіпті сары тоқым ұры болған,
ел ішіндегі үлкендердің өз аузынан естіген әңгімелері де ұмытылмайтын (М. Ә.).
АУЗЫНАН [ТІЛІНЕН, СӨЗІНЕН] ҢАҒЫНДЫ Тілі ащы кісі туралы, жағьшсыз сөздеш соццы карген кіаі туралы ай
тылады-
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АУЗЫНАН ҚАҒЫП [ЖЫРЫП] ӘКЕТТІ 1. Бір нэрсені (затты) цоярда-цоймай
алып кету туралы айтылады.— ІІПркін,
еруліге қарулы... Ңыстыгүнгі сары бәтеңкенің орайын бір ңайырсаңшы. Сен үшін
тап месткомның аузынан-ац қагьіп әкетіп
ем ғой.., жанды ортаға салып жүріп,—
деді Ңасымқан Ңасенге (М. Ә.). 2. Сөзін
іліп ала жөнелді. Мүриттей мүлгіп, аузынан шыкқан әр сөзін алғыр тазыдай цағып әкетіп, тақыр Омар, Жұмабек төре,
Байтөбеттер отыр (Ғ. М.).
АУЗЫНАН ҢАРА ҢАН АҒЫЗДЫ
Бүл жерде ацын былапыт көп сөйлеуді
айтып отыр. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егерде
аузынан цара цан ағызса, домбыт маңтаншақ, яки корқақ (Абай).
АУЗЫНАН МӘЙЕГІ [УЫЗЫ] ШЫҢҢАН [ТӨГІЛГЕН, ТАМРАН] Уыздай жас
өспірім магынасында, ішкені алдында,
ішпегені артында, кенелген кісі туралы
айтылады. Елемес аузынан мэйегі шығып
тұрған жас жігіт. Мені тонның ішкі бауындай жақын көріп, тез үйір боп кеткенді (С. О.). Тамағы тоң, көйлегі көк, аузынан уызы төгілген адамдарымыз аз ба
(AT). Рақымның да аузынан уызы тамған
өрімдей кезі (Ж. Мұз.).
АУЗЫНАН ОТ БҮРІККЕН ҢАНДЫ
БАЛАҢ Ңаһарлы, мейірімсіз жендет. Иесі
осал кісі емес. Россия патшалығының Сібірдегі аузынан от бүріккен цанды балац
жендеті (I. Е.).
АУЗЫНАН СӨЗІ, ҢОЙНЫНАН БӨЗІ
ТҮСКЕН 0 АУЗЫНАН СӨЗІ ТҮСКЕН
Екі ауыз сөздіц басын цүрап айта алмайтын ебедейсіз кісі. Аузынан сөзі түсіп тұрған сен кімсің? ■— деді, ол менің жауабымды айтқызбастан (Ә. Ә.).
АУЗЬШАН СУЫ [СІЛЕКЕЙІ] АҢТЫ
[НІҮБЫРДЫ] Таң цалды, таңырцады, трүмартты, цызыкты. Ахмет тартынбай, тамылжытып сөйлегенде, өзінен үлкен-кішілердің аузынан суын ағызып, көңілдеріндегі уын шығара жаздаушы еді (С. Т.).
Бұлар отырған төбемен катар екінші төбеге үш каскыр да шығып, аш көздерін ауылдар мен малдарға тігіп, өңиіп, ауыздарыкан сілекейі ағып қарап тұрды
(С. С.).
АУЗЫНАН ТӘУБЕСІ КЕТПЕГЕН Цүдай жолын цуған, аллаға эбден бас иген.
Аузынан тәубесі, қолынан тәсфиғы кетпеген сопы кісі (AT).
АУЗЫНАН ТҮСКЕНДЕЙ © АУЗЫНАН
ТҮСЕ [ТҮСІП] ҢАЛҒАНДАЙ Айнымай
ұцсаған, сойып терісін цаптап цойғандай.
Кескін-кейпі жағынан ұлы да, ңызы да
Әбілңайырдың аузынан түсіп цалғандай
(С. М.). Опасыз дүниеде жалғыз жұбанышы ңалды. Ол — әкесіне ұқсау, ол шалдардың: «Әкесінің аузынан түскендей»,—
деген сөзі (Д. Д.).

АУЗЫН

АУЗЫНА [АУЫЗҒА] САЛДЫ ЯСеді.
жегізді; параға жегізді. Барын жұрттың
аузына салады (AT).
АУЗЫН АРАНДАЙ АНІТЫ 1. Жалмап жүтып цоярдай төнді, ашцарацтанды; 2. Аузын кең ашты. Жалмауыз ажал
аузын арандай ашып, досымды алғалы
келе жатңандай болады да тұрады (С. О.).
Әрі шапқан соң, Күдірден күдір асады,
Арандай аузын ашады, Ауыздығын басады, Домаланған моншақтай, Терін жерге
шашады (Н. Б.). Борыш дегенің басыңдағы шашыңнан көп, соны қалай өтеуді
ойлайсың ба өзің? Арақ дегенде аузыңды
арандай ашасың, борышыңды өтеуден неге
қашасың? — деді Бөлекбас (Ә. Ә.).
АУЗЫНА СӨЗ САЛДЫ [ТҮСПЕДІ]
Сөз таба алмаған, айтар ойын кібіртіктеп
жеткізе алмаған кісі туралы айтылады.
Бұл жағдайда оның осы аяулы халін танып, аузына сөз салып жіберетін жанашырды ол күтіп-ақ тұрды (М. Ғ.). Тілі
күрмелді. Бірақ жол бойы аузына сөз
түспеді, «біреу-міреу көріп койды ма»
деп, жан-жағына жалтақтап қарай берді
(Т. А.).
АУЗЫНА СУ ТАМЫЗДЫ Өлім аузында жатцан адамға су беріп, күтті. Кемпір
шалының аузына су тамызып, күні-түні
қасынан шыкпады (ҚЕ).
АУЗЫНА ТОСТЫ [ТӨСЕДІ] Варын алдына цойды, еш нәрсені аямады. Әкесінің
алып келген ңұсын көрген жалғыз ұлы
қатіы ңуанады, тапңанын соның аузына
тосады (ҚЕ). Біз барымызды соның аузы
на төседік (Шығ. Қаз., Больш.).
АУЗЫНА ТҮСТІ 1. Біреуге жем болды. Саңыраудың астына түспе, жалмауыздың аузына туспе (AT). 2. Ойына can
ете щлды, кенеттен есіне түсті. Абай сөзінің аяқ кезінде Айтқазыға барлы^ үлкен бойымен, кең кеудесімен бұрын ойысып, бір терең ойдың қазіргі кезде сэтімен
аузына түскен келісті байлауын айтты
(М. Ә.). Кеше сол өзім кашып, талып жүргенде, жақағы ән қайтадан өзі кеп аузыма түсті (М. Ә.).
АУЗЫН АУЫРТТЫ Қүр бекер сөйледі.
Кім білсін, бұл сөзде не мән бар екенін,
әлде, мен саған сенем, аузыңды ауыртып
қайтесің дегені ме, жок, мен завод кол
лектив! емеспін, төреші боп билік және
айтпаймын дегені ме? Дәмещ езін-өзі
жақсы біледі (3. Ш.).
АУЗЫН [АУЫЗ] АША АЛМАДЫ
[АШТЫРМАДЫ, АШПАДЫ] Бір ауыз
бірдеңе деп карсы сөз айта алмады; сөйлетпеді, тіл цатпады. Үй іші тегіс қостап
күліп еді. Майбасар аузын аша алмады,
қаң басқа бір салғандай болды (М. Ә.).
Абай Майбасардың аузын аштырмай, тұжырып тастады (М. Ә.). Зылиқа жұмған
аузын ашпады. Мұндайда үндемей жеңе-.
тін өдеті (Ғ. Мұс.).

АУЗЫНА
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АУЗЫНА ШАИНАП ТҮКІРГЕН Тацылдап цалған, сезден. кезек бермейтін.
Даттың аузына шайнап түкірген, бір қу
аяк баласы атңа мінді деп естіп едім. Сен
сол боларсың!— депті (ШС).
АУЗЫНА ШАИНАП САЛДЫ Аузына
сөз салды; дерін, айтарын айтып берді.
Аузына шайнап салса да, күмілжіп отырды да қойды (AT).
АУЗЫН АШСА, ШІЕК-ҢАРНЫ КӨРШГЕН Бұрынғы уацытта цатыгез бай,
кожа-молданың кедейді цорлап айтцан
лацабы.
АУЗЫН АШЫП, КӨЗШ Ж¥МДЫ 0
АУЗЫН [АУЫЗ] АШЫП ҢАЛДЫ Таңдану, таңырцау мағынасында айтылады.
«Апыр-ай, қазақта да мұндай мүлік болады екен!» — деп, аузын ашып, көзін
жұмды (С. М.). Көрмегені де жоң екен,
білмейтіні де жоқ екен, енелі-келінді
екеуі де аузын ашып цалыпты (Ә. Тар.).
Әзімхан төре жүз-жүзге бөліп талай-талай
руларын атап га берді. Соны тыңдаушы
Тобықтының бай-билері таңдай ңағып, бас
шайкасып, ауыз ашып цалған (М. Ә.).
АУЗЫН БАҚАДАЙ АШЫРДЫ [АНІТЫ] 1. Қатты цоркытты, зәресін ұшырды.
Түйебай алласын да айта алмай, аузын
баңадай ашцан күйі шегініп келеді (Ә. Ә.).
2. Сеспей цатырды. Шалдың [Бектастың]
еркіне берсе, түкке шамасы келмейтін
төбелескек жаман иттің аузын бацадай
бір-ақ ашырар еді (С. М.).
АУЗЫН БАҢТЫ Абайлап, баііцап сөйледі. Вағып сөйле аузыңды, Еліре берме,
Шашубай (Жамбыл).
АУЗЫН БАССА, К...І СӨЙЛЕЙДІ
Орынсыз сөйлей беретін сөзуар кісі туралы айтылады. Аузын басса к..і сөйлейтін,
сөз тұрмас, пәтуасы жоң кісі (AT).
АУЗЫНДА АҢ ТІСІ ЖОҢ Кәрі мал
туралы айтылады. Өзің де мал танығыш
едің ғой, карны қампиған, бұты тыртиган,
аузында ац тісі жоц, бір асым еті жоқ,
тұла бойы шандыр, мені ңайтсін (ҚЕ).
АУЗЬШ ЖИДЕ ЖЕГЕНДЕЙ ДЫЛДЫ
1. Алдап кетті, аузын аңцайтып кетті.
2. Аузының цан-цанын шығарды. Иттің
баласы, аузыңдьі жиде жегендей цылайын ба, не оттап жүрсің (AT).
АУЗЬШ [ЕЗУ1Н] ҚАЙЫСТАЙ КЕРДІ
[СОЗДЫ] Сәлекет цылыцпен сөйлеу мағынасында айтылады.— Мүмкін, сен енді
мен басңаратын шахтадан мүлдем кетерсің,— деді ызбар шаша, аузын цайыстай
кере сөйлеп (Ә. Ә.).
АУЗЫН [АУЫЗҒА] ҚАДТЫ [ҢАДПАЙЛАДЫ] Сөзін сөйлетпеді, көңіліндегісін айтцызбады.— Машина жайын білмеген соң, тынышыңа түрсайшы,— деп жас
шофер ананың аузын қақты (ЛЖ).
— Жэ, жэ! Болды, Тәуке, болдыі — деп
Танакөз одан өрі сөйлетпей, ауызға і(ау
ты (F. Мұс.).

АУЗЫН ҚУ ШӨППЕН СҮРТТІ Бардыц өзін жоц деп, жоцты да жоң деп,
тып-типыл етті. Ауызды ку шөппен сүрту
келіспейді. Қазақ халқының да әр кезде
пікір толғаған ойшылдары, жыр тербеген
акындары, сөз суреткерлері болды (Т. Н.).
Дым істелмей жатыр деп, ауызды қу шөппен сүртуге де болмайды. Соңғы жылдары
Ңазақстан көркем әдебиет баспасы балаларға арнап, бірнеше суретті кітапшалар
мен жеке жинаңтарды шығара бастады
(Ң Ә ).

АУЗЫН [EPHIH] ҢЫНІЫТТЫ Ызасын
келтіріп, сөйлеуге итерді. Аузын цышытпа келіннің, өзі күйіп жүргенде, тілі тиіп
кетер (AT). Ңарап тұрмай, ернімді цышытқаньі несі, әй? (Ә. Н.).
АУЗЫН МАЙЛАДЫ © ПАРА БЕРДІ
Астыртын сый-сияпат көрсетіп, аузын алу
мағынасында айтылады. Етін шабандарға
өзің үлестіріп беріп тұр. Аузын майлап
ала бер,— деді Асқар Сәлімге (М. Ә.).
АУЗЫН СЫЛП ЕТКІЗДІ Таңыркаған
әйел туралы айтылады. НІатақ «балама
берейінші» деп екі бүйректі алғанда,
ішек-қарын аршып отырған әйел алара
қарап, аузын бір сылп еткізді (F. Мұс.).
АУЗЫН ҮСТАДЫ 0 АУЗЫН ҮСТАП
ҚАЛДЫ Қап деп өкініп, аузын басып,
бармағын тістеп калды. Жүрмісің, аманесен момын Ңыпшақ, Киесің алтайыға
барңыт тыстап, Жалдаптың жатаңтағы
тіліне еріп, Жүрмісің осы күні аузыцды
үстап (ХӨ). Бермеймін деп бекінбе, А у
зыцды ұстап өкінбе, Мерекелі бек деуші
еді, Пейілі қашқан секілді (АЖ). Таңданба бағым бар деп бағыңызға, Бағыңыз
мәңгі тұрмас тағыңызда. Аузыңды ұстап,
саныңды бір соғарсың, Бағыңыз бастан
көшкен шағыңызда (ШС).
АУЗЫН ҮРШ, АЯҒЫН СЫПЫРЫП,
ТАБАНЫН ҢЫРЫП ӨСІРГЕН 1. Бағушының еңбегі сіңген тәл мал. Екеуі де өз
қолымнан боталатқан, пәлендей інгенімнен туған, аузын үріп, аяғын сыпырған
түйем еді (ҚЕ). 2. Бағып-цащан бала.
Әке-шешесінің көзі тірі, соларға келіп
сәлем беріп кетсе болмай ма? Біздің жақңа ңарап аяғын баспады-ау. Аузын үріп,
табанын цырып өсірген әкесі мен шешесі
не жазды (ЛЖ).
АУЗЫН ШИЕДЕЙ ҢЫЛДЫ © АУЗЫМҮРНЬШ ШИЕДЕЙ [ШИЕ ЖЕГЕНДЕЙ]
КЫЛДЫ Аузы-мұрнын цан цылды, цан
жалатты. Аңдып жатқан дуадақ жақындаған кезде ңанатымен ңағып қалып, түлкінің аузын шиедей цылып, жұлынын
үзіп кетіпті (ҢЕ). Нұрым мен Оспанның:
«Тепкіле!, тепкіле!» деп, қатты-катты
тығылған дауысгары естіліп, сол сағаттааң молданың аузын шие жегендей цылды
да тастады (С. Т.).
АУЗЫНЫҢ ДАРУЫ БАР Дуалы ауыз
ды адам. Аузының даруы бар кісі, айтқаны келеді (AT).
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АУЗЫНЫҢ ДАУАСЫ ЖОҢ Сөзінде
паръщ, байлау жоц, тұрац жок. Өзі батыр
бейнелі, өзі әнші, шешен Базаралы үлкендер сынынша бір тентек, сотңар көрінуші еді. Жалғыз жайылған сыйымсыз.
Аузының дауасы жоц. Ащы тілдің тыйымсызы боп аталатын. Ңазірде Абай бай
паса, мына Базаралы ол емес (М. Ә.).
АУЗЫНЫҢ ЖЕЛІ БАР Тілге шешен,
сөзге ұста. Аузының желі бар, ңолының
ебі бар (Мақал). Жиын тойда өлең айтып,
жұртты аузына қаратып, жарңыратып
«жол» алып шығуды «талағының биті
бар», шузыныц желі бар» жігіттің бэрі
өнер көретін (С. С.).
АУЗЬШЫҢ САЛУЫ [САЛЫМЫ] БАР
Бұл фраза, кебіне, тамац үстіне келген
кісіге айтылады. Ниязды жұрт қастерлеп,
арнап шақырмайды, ал ол келіп ңалса,
жатырқап шетке және ңаңпайды... О,
Нияз, сен де жаңсы келдің. Бүгін бір конаң шакырып едік,— деген сөзді Ләззат
талай есіткен. Кейде «аузыңның салуы
бар екен, мақтап жүреді екенсің» деген
сөздер де айтылып жатады (Т. А.). Аузының салуы бар екен, қайын енесі сүйеді
екен (С. Ш.).
АУЗЫНЫҢ СУЫ ҢҮРЫДЫ Құмарланды, ынтыцты, өте цызыцты. Мейрамның сөзін алғаш естіген Жанәбіл, казір
аузының суы цүрып айтып отыр (Ғ. Мұс.).
Олар әр түрлі өткен-кеткендерді айтып,
әңгіме етісіп, ауыздарының суы цұрыды
(С. К).
АУЗЫҢА ИЕ [БЕР1К] БОЛ Абайлап
сөйле, аузыңа сац бол, аузыңды бац.
Айтып алып кіріптар болғанша, өз аузыңа ие болсаң еді (Ғ. Мұс.). — Сапарың оң
болсын, Күреңбай. Ақырғы тілегімді ай
тып ңалайын. Өзіңнен басқа жанға сездірмеген ңұпия сырларым бар еді, аузыца берік болғайсың,— деді Нұртай (С. О.).
АУЗЫҢА ҢАРА ҢАН ТОЛҒЫР 0 АУЗЫҢНАН ҢАРА ҢАНЫҢ КЕЛГІР ©
АУЗЫҢ ҚАРЫЛҒЫР! к а р ғ ы с. Аузың
қан болғыр, цан жалағыр деген мағынада
айтылады. Айтып тұрған жорамалын ңарашы. Мына аузыца цара кан толғырдың! (ҢЕ). Аузыңнан цара цан келгір,
жүгермек, мойныңды үзейін бе, мойның
үзілгір, екінші осындай сөз айтасың ба,
көктей солғырдың тумай жатып, аузынан
шьщңан сөзін қара (AT).
АУЗЫҢА МАЙ © АУЗЫҢА МАЙ,
АСТЫҢА ТАЙ! а л ғ ы с. Айтцаныц келсін, дегенің болсын. (Жақсы хабар жеткізген кісіге айтылады). Ол жігіт Шыңғыстаудан жуырда ғана келген екен. Енді
не, нанбайсыз ба? — Аузыңа май, карағым, нандық ңарағым! — деді шешем жасқа булығып (С. М.).
АУЗЫҢ ЖЕЛДЕЙ ЕСЕДІ Алып ка шпа сөзге цұмар, тым сөзуар кісі туралы
айтылады.

АУРУҒА

АУЗЫ ОРАЗА Діни. дәстүр бойынша
(мұсылман салтынша) күндізгі уацытта
тсмяац татпау, сусын ішпеу; аузын бекіту.
(Өзге діндегілерде ауыз бекітудің басңа
түрлері де кездеседі: белгілі бір уақытңа
ет жемеу, т. б.). Ңұлңынды қожа, оңаза,
Жинақы жылпьщ шаруаға, Жем, шөбі
көп қораға Қожаның аузы ораза (I. Ж.).
АУЗЫ ПІСІП [КҮЙІП] ОТЫР Беті
цайтып, сағы сынып отыр. Байңұстың
аузы пісіп ңалған, қайтсін сүйдемей (AT).
АУЗЫ ТӘУБЕДЕН КЕТИЕДІ д і н и.
Жалынып-жалбарынып цұдайға сиынды.
Көкежан өзің кеткелі Кетпеді аузым тэубеден, Кетпеді ңолым жағадан (М3).
АУЗЫ ТЕМІР [ЗЭН] ТАТИДЫ© АУ
ЗЫ АҢАУ ТАТИДЫ Шөлден немс-се сырцаттан таңдайы кеуіп, ауыздың дәмі өзгеруі туралы айтылады.
АУЗЫ Т¥ШЫДЫ [ТУШЫМАДЫ] ©
АУЫЗ ТҰШЫРЛЬЩ [ТУШЫТАР, Т¥ШЫТАРЛЫҚ] Көңілі толды (толмады);
айтарлыцтай, көцілдегідей; іліп аларлық.
Жүрегі жұмсак, білген ңұл, Шын дос таппай тыншымас, Пайда, мақтан бэрі тұл.
Доссыз ауыз түшымас (Абай). Асханада
даярланатын тамаңтың біреуі де аузыма
түшымай ңойды (С. М.). Ауыз түиіырлыцтай күрделі шығарма бере алған жоқ
(С. М.). Сол арадағы аз уақыт ішінде, қақ
суындай тыныш жатңан ұйым өміріне ол
енгізген өзгеріс ауыз тұшытарлықтай
(Ң. Ңұрм.).
АУҢАТ ҢЫЛДЫ Талшъщ етті, тамац
цылды. Балалары, тым болмаса, ішуге
жарымай, байдың үйінен тығып, жасырып алған талқанын... кішкене ғана ескі
табағына салып... алдына алып ауцат кылып отыратын (С. Е.).
АУҢАТТЫ АДАМ Түрмысы күйлі,
шаруасы бай кісі.— Күйеуі ңандай адам,
жасы нешеде? — Петропавл ңаласының
бір ауцатты адамы дегеннен баеқа ештеңе
білмеймін (М. Гум.). XI—XIII ғасырларда
ңаладағы аукатты адамдардың балаларьг
мектептерге барып, немесе жеке адамдардан оқып, хат танып үйренгендері белгілі
(О. Ж.).
АУЛАҢ БОЛДЫ Өзін жаман істен,
цылыцтан сырт, бөлек ұстады. Сый дәметпе, берсе алма еш адамнан, Нең кетеді
жаңсы өлең сөз айтңаннан? Сүйенерлік
адамды ңұрмет қыл, Аулац бол әнін сатып нәрсе алғаннан (Абай).
АУЛЫҢНАН ҮРГЕН ИТТІҢ ҮНІ
ШЫҢПАҒЫР! ц а р ғ ы с. Үрерге итің,
сығарға битің болмасьш; цүр алацан кал.
АУМАЛЫ-ТӨКПЕЛІ ЗАМАН [ШАҢ]
Өзгермелі, бірде олай, бірде бұлай кез.
Уаңытша үкімет құлағаннан кейінгі аумалы-төкпелі заманда ел билеп ңалуға
есек дәмелілер көбейіп жатыр (Ә. Н.).
АУРУҒА ШАЛДЫҢТЫ [ҮРЫНДЫ,
KE3IKTI] Науцастанды, сырцаттанды;
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дерттенді. Тамаңтары аш, көпшілігі
ауруға шалдыццан. Жаралы болып ңолға
түскендерге ешқандай дәрігерлік көмек
көрсетпейді (Ә. III.).
АУРУ КӨРДІ Дерт санады, жаратпады, ұнатпады, жацтырмады. Ңараңғы,
саңырау ңайғы ойды жеген, Еркелік пен
достықты ауру көрген. Ақылы жок, ары
жоқ шуылдақты Күнде көріп, тұл бойы
жиіркенген (Абай).
АУРУЫНА ЕМ ҢОНВАДЫ [БОЛМАДЫ] Сырцатына dayа болмады; дертіне
dayа жок; цырсығын жазып болмас. Дәрігері, дару болса да, Ауруына ем конбас
(Д. Б.). Айдаһарға мынаны айт: Жеті
жылдай ауруына ем цонбаса, бақытты
басқа тепкен адамның басын жесін, сонда ауруынан жазылады (ҚЕ).
АУСЫЛ БОЛҒЫР [КЕЛГ1Р] ң а р ғ ы с.
Сиыр малына айтылады.
АУ ТӨКТІ Ау салды, ау цүрды (Қ. ор
да, Арал).
АУЫЗ БАЙЛЫҢ ЖАСАДЫ Қүр сөзбен жомарттыц етті, боска мацтанды.
Ауыз байлыц мал болса, [ол] екі мың
метрсіз тоқтар емес,— дегенде күліп жіберді біреыпырасы (Ғ. Мұс.).
АУЫЗ БАҢҢЫПІ Сөз ацдағьіш; байцағыш. (Сөз төркінін еріннің емеурінінен
танығыш кісі туралы айтылады). Көкбай
әдеттегі ауыз баццыш, ңабақ танығыш
ңалгіымен Абайдың жаңағы сөзін көтерген
кісі болды. Шыдаған болып, сыр білдірмей, үндемей тыңдады (М. Ә.).
АУЫЗ БАСТЫРЫҚ Ешкімге айтпау,
сыр шашпау үшін берілетін пара. (О бас
та тагам түріндегі сияпаттан алынған).
АУЫЗБЕН [Т1ЛМЕН] АЙТЫП ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙТЫН Мацтауға сөз табылмайтын, өте сүлу, көркем. Ойбай, таксыр,
ауызбен айтып нұр сипатын жеткізе алмайтын бір қыз таптым (ҢЕ).
АУЫЗ БІРЛІК Үйымшылдъщ, бір жеңнен цол, бір жағадан бас шығарарлыцтай ынтымац, татулыц, бір сөзбілік. Ауыз
бірлік қыла ма, Ашулы болған кектісің
(Жамбыл).
АУЫЗҒА КЕЛІП ТҮСТІ Еңбексіз, dauын ас 6ondbi (АС). Енді нені істейміз,
Бәрінен де бос ңалдық? <іАуызға келіп
түс»,— дейміз, Ңылып жүріп құр салдың
(Абай).
АУЫЗҒА ТҮСЕР [АЛАР] Шу dezende
ойға келетін, 6ipden еске алынатын deeen
iMaFbiHada. Келе сала а у ы зга түсер сөзім
мына хабар еді (AT).

АУЫЗҒА ҮРІП САЛҒАНДАЙ Өте сүлу, cyn-cYu.KiMdi. ...Ойбай-ау, неге шошисыңдар, ауызға үріп салғанЬай емес пеі
Бұндай көркем жігіт ңолға'түсе бермейді
(С. Жан.).

АУЫЗҒА [ЕЛ, ЖҮРТ АУЗЫНА] ІЛІКТІ [ІЛІНДІ] Аты шығып белгілі бoлdы,
паш бoлdы. Нияз жұмыскерлердің көзіне
түсіп, ауьізға ілікті (С. С.). Ыбырайым
Жайнақов бағытын ұстап жүргендей, ол
кеткесін, ел арасында ауызға ілініп,
[оны] ңасына алды (3. Ш.). Өткен кеште Ақан атаңңа ие боп, жүрт аузына
ілінді. Екі комбайнды бір тракторға тіркеп, терт күнде бірінші бригаданың егінін
түгелдей орып бітірді (3. Ш.). Біздің Ле
нин атындағы колхоздың «Ңызыл диқан»
участогінде еңбегімен ел аузына ілігіп,
алғыс есітіп жүрген жастар көп (ЛЖ).
АУЫЗДАҒЫ АС КЕТЕР Барынан айрылар, берекесі үшар. Ағайын ала болганда, AybiedaFbi ас кетер (ШС).
АУЫЗДАН АУЫЗҒА КӨШТІ Ел арасына Tapadbi, көпшілікке іжайъ^ы. Уаңтың жеріне жіберілген пөлен қостан елу
жылцы келіпті деген өңшең өлім мен
ауыр апат хабарлары май айының алғашқы күндері бойында aybiedan ауызға
кәшті (М. Ә.).
АУЫЗДАН [АУЗЫНАН, TICIHEH]
ПІЬЩПАДЫ Ешкімге aUTbMMadbi, тіс жарMadbi.— Рас, Нүрланыңмын, жан ата. Болмасам да боламын дегенмін. Боламын
әлі де. Тек бір ғана тілегім: естігеніңіз
естіген жерде қалып, аузы ңь^ан шыцпасын, беріңіз осы тілегімді,— деді Сәуле
Тайманға (Ә. Ә.).
АУЫЗДАП ЖІБЕРДІ д и а л. Ән салdbi, ән uibipifadbi. Ол aybi3dan жiбepdi.
Осындай бас қосқанда aybisdan жібер
(Гур., Тең.). Есентайдың домбыраға қосылып, аздап aybi3dan жіберетіні де бар
(Гур., Маң.).
АУЫЗДАРЫНА ТҮКІРІП ҢОЙҒАНДАЙ Вэріне бір сөз айт den бүйырып
jpoUFandaH. Aybisdapbma түкіріп цойғандай, бәрі бірдей осы сөзді айтып жіберіпті (I. Е.).
АУЫЗДЫ АШАР-АШПАСТАН Сөз
бастап ү лгірм ей жатып. Келсең волмақол: «Не шаруаң бар, айт!»— дейді де,
ay3biH,dbi ашар-ашпастан, жоныңа бір салып ңоя береді (3. III.).
АУЫЗДЫҒА СӨЗ, АТТЫҒА [АЯҢТЫFA] ЖОЛ БЕРМЕЙДІ © АТТЫҒА СӨЗ,
ЖАЯУҒА ЖОЛ БЕРМЕЙДІ 1. Ешкімнің
айтцанына көнбейді, көк бет, doлы.
2. Сөзге жүйрік, цызыл Ttediff шешені ту
ралы da айтылады.
АУЫЗДЫҢПЕН АЛЫСТЫ Аласүрып,
жанын іжеді, жүхқынды. (Жараулы ат
туралы айтылады). Жиын-тойдың у да
шу даусымен шыбықтай жараған жүйріктер aybisdbiFbiMen алысып, ойқастап
жүр (М. Е.) Ауыздыцпен алысып, Үшқан
вүспен жарысып, Маядай мойнын созады
(ҢЖ).
АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕСТІ 0 АУЫЗБААУЫЗ [АУЫЗДАЙ] АЙТТЫ Көзбе-көз
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әцгімелесті, тікелей, бетпе-бет тілдесті.
Дмитрий Андреевичтің баласымен ауызекі
сөйлесіп тұрғанын жұрттың бәрі ортақ
қабылдады (Ж. Т.). Ңұдайың келсін,
ауыздай айтсын, біз арыз айтамыз — дейді адайлар (ҚЕ).
АУЫЗ ЖАЛАСТЫ Әкей-үкей болды,
бірін-бірі жактады, ымы-жымы бір сырлас
болды. (Мысңыл түрде де айтылады). Ңаланың да, ауылдың да байлары біріменбірі ауыз жаласады екен деп естиміз
(С. М.). Ақтармен ауыз жаласып, ымыжымы бір болғаны есінде жоқ... Ңызылдардың алдында кұрдай жорғалап, өліпөшіп жүр, баяғы (С. О.).
АУЫЗ ЖАППАДЫ [ЖИМАДЫ, ЖАППАС] Дамылсыз сөйлей беру; үздіксіз
күле беру„ т. б. үғымды білдіреді. Кеш,
бос шақтарында бұл төре Оразбай бастаған ақ сақал, і$ара саңал, Елеу, Әзімбай,
Сәмендей жас атңа мінерлер ортасында
ауыз жаппай есіп сөйлеп, көрген-білген
жайларды баяндаумен болды (М. Ә.).
...«Әшейінде ауыз жаппас ашық ауыздың
өзі болдым да ңалдым» — деді де, асыға
басты тепкішекті (А. Т.). Сандықтың
үстіне алып, шай келгенше сөзден ауыз
жиган жоқ (С. М.).
АУЫЗ ЖАРМАҒАН ҢҮНАН д и а л.
Үйретілмеген асау цұнан (Орал., Жән.).
АУЫЗ ЖАРЫМАДЫ 1. Жартымсыз та-ч
мац туралы айтылады. Күні-түні істеген
ауыр жұмыстары үшін жалшылар байлардан ауыз жарьшас тамақ ішті, ескі-ңұсңы
киді, ең мыңтағанда азғана арық-тұрақ
мал алды (Б. Бер.). 2. Мардымсыз, тым
аз мағынасында айтылады. Оған ауыз
жарымас, Сондадағы ар қылмас. Ңалтқұлт етіп жүргені. Ңысы-жазы қарны аш
(Жамбыл).
АУЫЗ [АУЗЫН] ЖИҒАНША [ЖИ
МАЙ, ЖИМАЙ ЖАТЫЙ] Лезде, көзді
ашып-жұмғанша. Ауыз жиғанша болған
жок, поселкенің орта тұсынан айсыз түнде ңызыл жалау жалт етіп, карттың көзіне түсе кетті (Ә. Ә.). Осыны айтып
ауыз жиғаниіа, тағы да бір ісалың қабаңты жігіт келіп кірді бөлмеге (Ә. Н.). Баяи
ауыз жимай жатып, даладан бір дауыс
шықты. Таныс дауыс. Қора жактан айғайлап жатңан күйеуі Бэкірдің даусы
екен (ЛЖ). Ауыз жимай бір адам Кіріп
келді тесіктен, Жәдігөй ме, шайтан ба?—
Әйтеуір, өлгі сөзді есіткен (Абай).
АУЫЗ ЖИҒЫЗБАДЫ Күлдірді. Бүлардың ңалың ортасында біздің Кайраңбай
да жүріп, күлкілі сөздерден ауыздарын
жиғызбайдьі (С. М.).
АУЫЗ САЛДЫ Тап берді, жармасты,
жабысты. Кошкин советниктің өзіне ауыз
салды. «Ар таза болса, тұмсың жемге былғанбаса, қол істеген бір іс түк емес» —
деді (М. Ә.). Айлалы айдаһар губернатор
бұл екеуія Ералинге ңарсы әбден пайдаланып алып, енді өздеріне ауыз салған-ды
(Д. Ә.).

АУЫЛДЫҢ

АУЫЗ СУ Адам іиіуге жарамды тұщы
су туралы айтылады. Кедей ауылға ауыз
судыц өзіне іш тарльщ істеп, кұдык басына барған ңатын, баланы сабап жіберді
(Ә. Н.).
АУЫЗ ТИДІ [ТИГІЗГЕН ЖОҚ] Дэм
татты, аздаті тамац ішті; дым татырмады.
(«Ауыз ти» деген тіркес, көбіне, жеке айтылмай, алдына «тамақ», «ас», т. б. та
гам атын білдіретін сөздер қосылып барып
ңолданылады). Ербол Әйгерімнің үйінен
қымыз ауыз тие сала ашың, жарңын әзілдер айтты (М. Ә.). Еламан ыссы күлшенің
шетінен ауыз тиді де, қайтарып берді
(Ә. Н.). Май біткеннің бэрін анау жалмауызың ішіп ңойды, маған ауыз тигізген де
жоц (ҢЕ).
АУЫЗ ТОЛАРЛЫҢ [ТОЛТЫРЫП АЙТАРЛЫҢ] Көңілден шығатындай, көңілге
ток санарлыц, мацтаныш етерлік. Біраң
олар бірер такырыптың ғана басын шалды. Сондыңтан ауыз толтырып айтарльщ
сыншы бар, пәленнен үлгі ал деп айта алмаймыз (С. М.-). Ілиястың ауыз толтырарлыцтай дейтін бір шығармасы — «Да
ла» (С. М.). Ауылдағы осындай еңбек
ңаркынын, түрмыстың ікағдайын ауыз
толтырып айтқанмен, өлі де болса, көп
болып қолга алуды керек ететін ақаулар
да аз емес (Т. Ң.).
АУЫЗ [Т1Л] ҮЙІРДІ Дәмі, тэттілігі
тілді, ауызды тұшытты. Түрменің өңшең
жасығы мен жылбысқысына үйреніп калғандықтан ба, тым ащы секілденіп тұрушы еді, енді барган сайын ауызды үйіріп
бара ма қалай, іздейтін секілдісің (С. ПІ.)
Теңіздің маржан тасындай, Тіл үйірген
талшындай (Н. Б.).
АУЫЗ ХАБАР Ауызша таралатын сөз
(АС). Олар заманның көбін ғылымсыз
дыкпен өткізіп, тауарихларын терең білмей, түбі ескерусіз калып, ата-бабаларын
аңсадалдарының айтуымен, ауыз хабарынан білгеніне ңанағат қылып жүріскен
(Абай).
АУЫЛ-АЙМАҒЫМЕН [БОТА-ТАЙЛАҒЫМЕН, БАУ-ШАРВАҒЫМЕН] Варшасы
түгел.— Әй, білмейміні Ауыл-аймағымен
тегіс-ак,: «Айьшқа берген қыз гой. Малын
ңимай, жанын ісиды ғой айыпка!»— десіп, жаман сөздер сөйлейді деп есіттім
гой,— деді Сүйіндіктің бэйбішесі (М. Ә.).
АУЫЛ АРАЛАС, ҢОЙ ҢОРАЛАС
Аралас-күралас отыру мағынасында ай
тылады. Ауыл аралас, цой цоралас отырмыз, өзің де есітіп жатңан шығарсың
(С. Тал.).
АУЫЛ БАҚҚАН Ауыл төңірегінен
шыцпайтын. Ауыл баццан жігіттің аңдығаны сөз болар, Малды баккан жігіттің
байтабасы бөз болар (Маңал).
АУЫЛДЫҢ АЛТЫ АУЗЫ Қонақ ал
дында ауыл адамының әуелі ән бастап
беру салты. Бұндай жердегі әдет бойын-

АУЫЛДЫҢ

— 72—

ша ауылдыц алты аузын айтты да, домбыраны касындағы жігітке ұстатты (Ә. Н.).
АУЫЛДЫҢ ӘУЛЕКІСІ Ауылдьің әуейісі, ауылдың тентегі. Ауылдың әулекісімін деп жөнсіз тиіспе (AT).
АУЫЛ ЖАҢТЫҢ ІСТЕДІ Өз жерлесіне болысты, өз елінің кісісін жацтады.
АУЫЛ ИТІНІҢ ҢҮЙРЫҒЫ КАЙКЫ
Әзіл-оспак ретінде «ез жерінде мыцты,
күшті» деген ұғымда айтылып тұр. Ауыл иттерініц кұйрығы кайцы болушы еді,
бұлардың иттерінің жүні жығылып,
құйрықтары салбырап кеткен (I. Е.).
АУЫРДЫҢ ҮСТІ, ЖЕҢІЛДІҢ АСТЫМЕН ЖҮР Қалт-цұлт жұмыс істеді, ауыр
іске бел шешіп кіріспеді, жалцаулыц етті.
Бүгінгі жаркын ңоғамымызда ішінара
болса да кездесіп қалатын шаруашылыңңа ңырсыз, ауьірдың үсті, жеңілдің астымен жүретін, жұмысңа жалтақ, өмірде
өзімшіл, менмен
жандарды
шенейді
(Б. И.).
АУЫР КҮРЗІ Жазушы бүл жерде
сойылын соғушы, цатыгез деген үғьімда
цолданып отыр. Егер орыстың Горчаков,
Скоблев секілді генералдарына салсаң,
осынау кең далада бірде-бір ц&зац калдырмауға бар. Бірак, бұлар орыс халңы
емес, орыс халқы түгіл, саналы оқығандарына да жатпайды, бұлар Николай-Палкин секілді отаршыл патшаның ауыр
күрзілері (I. Е.).
АУЫРЛЫҚ [АУЫРТПАЛЫҚ] ТҮСТІ
Бейнеттің, өмірдің я өзге бір іс-әрекеттің,
оциғаның ауыртпалығы, салмағы түсті.
Мына дүрлігудің ауыртпалығы жұртңа
түсті (AT).
АУЫР ТИДІ 1. Жайсыз болды, көңіліг
не алды.— Тек шырағым, түгін жасырма,
толың айт! Еламан ұзақ жолдан ңалжырап келген кәрі атасына мына әңгіменің
ауыр тиерін білді (Ә. Н.). 2. Қаттьі батты
әсері күшті болды. Ңыс биыл ауыр тиді,
жұртты діңкелетіп кетті (AT).
АУЫРЫП ЖҮРДІҢ БЕ? Ай карап
жүрдің бе деген мағынада айтылып тұр.—
Мұны мен сиязға салыспай-ак біте аламын.— Бітсең, ауырып жүрдің бе? (I. Ж.).
АУЫТ ҢЫЛДЫ д и а л. Есін ауыстырды, шатастырды. Біз оны, тіпті, ауыт қьілып жіберетін болдық (Ң. орда, Арал).

сып. Махаббат бізде болмай, жатта болса,
Аһ үрам, у ішкендей ішім ашып (Ә. Тәң.).
АШАҢ ЖҮЗДІ Арыцшалау, жүдеу
адам туралы айтылады. Строгов ең әуелі
бұлардың кімдер екенін білмек болды.
Кейбір ңатты сөзді айғайлап айтқан бірекі ұзын бойлы, ашаң жүзді адамдардан: — Сіз кімсіз? Сіздің фамилияңыэ
кім? — деп жөн сұрап еді. Жаңағылар
айтпады (М. Ә.).
АШАҢ ТАРТТЫ Аурудан я дерттен
жүдеп, цатты ысылды. Келгендер арасында Абай бұрыннан білетін Дәндібай,
Еренай сияқты ңарттар бар және түстері
жүдеу, ашац тартып сұрланған, киімдері
жыртық, екі-үш орта жасты адам бар
(М. Ә.). Ңарғам-ай, ашаң тартыті, тарамыстана ңапты, ненің зардабы (AT).
АШ-АРЫҢ КӨРДІ д и а л. Аштъщ көрді. Алтайлар 1916 жылы көп аш-арыц
көрді (Шығ. Ңаз., Болын.).
АШ АРЫСТАНДАЙ ЬЩЫРАНДЫ
Ашу цысып, күңіренді, күйзелді. Ордада
отыр Зарлың хан Аш арыстандай ыңыранып (М3).
АШАСЫНАН КЕЛДІ д и а л. Бұт айрығьінан келеді. Жол бойында ашасынан
келетін шалшық суға түсіп кетіпті (Алм.,
Кег.).
АША ТҮЯҚ Уац, айыр тұяк мал. Сонда анау басқарма қатын үшін тентіреп
жүр деймісің? Бір-екі арың-тұрак жоғалса, орнына аша тұяц төлей алатынымды
білетін шығарсыңдар? (М. Сүн.).— Аша
тұяц қалмасын. Сойып тастасын бары бол
са. Тасқорғанға жөнелсін (А. Байт.).
АТТТ БӘЛЕДЕН ҢАШ БӘЛЕ Бастан
цүлац садаца, бәлеге жолама. Ана Бұкабай сөйтіп жүріп, бастыктарды ырңына
көндіріл алды. Шамасы «аш бәледен цаш
бәле» дейтін болу керек (Н. Байс.).
АШ БЕЛ Нәзік, жіңішке бел. Жеңілгенді намыс ңып, Аш беліңіз бүгілген
(Жамбыл). Өзі де қолға қонған қаршығадай сергек, аш белінен кынай буынған,
ұша жөнелердей жайнақы отыр (Ғ. М.).
Алтын балдаі^ аң семсер Саған арнап
соктырып, Салып қойдым ңынапка Аш
беліңе ілгейсің (ҢЖ).

АҺ [АЙ] ДҮНИЯІ Шіркін, жалған
өмір-айі Осындай шын сүйіскен арамызды Ай, дүния, ңандай жалған жала бұзды?! Ңосылған ңос көңілді айырған жан,
Болмай ма өмірінше қара жүзді (Б. К.).

АШ БЕТТІ Жац еті солыңцы, куиіық
бет кісі туралы айтылады. Аш бетті,
арықтау келген, сұлуша, кара жігіт Самат сияқты жылдам басып, ыңғайлы аттай лып-лып етеді (ЛЖ).
АШ БОЛДЫ д и а л . Бидай, т. б. дәні
толыспады. Биыл бидай дәні аш болды
(Жамб., Шу, Мер.).

АҺ. ҮРДЫ Өкінді, катты опыц жеді.
Күшті орынсыз сарп етпе, Келеді деп шамадан. Аһ ұрып қалма бейкам боп, Қармалап ңолың соза алмай, Ілінген күні
сағадан (Н. Н.). Сөз бірге, ақыл үйлес,
мінез тату, Тұрады сені көріп көңіл та-

АШ БӨРІДЕЙ Жалацтап, опырып жіберді, цүныға ауызды салды. Медеу аға,
біз арашашы болайың деп келдік, біздің
жігіттер қойға тиген аш бөрідей келгендерді жайратып-ақ салыпты (Б. М.). Меи
де аш берідей табада піскен тананың жұмг
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сақ етін карбыта асап, бірде шайнап,
бірде шайнамастан жұтып отырмын
(Б. Мом.).
АШ БҮЙІРІН ТОЙҒЫЗДЫ Бүл жерде
жазушы кем-кетігін, іжетпегенін толтыру
мағынасында цолданып отыр. Сенің еліңнің сынына толып, қызын алайын деп
жүргенім жоц, Тобыктының шешені мен
ділмарынан алған мақтанмен Найманның арылған етін семіртіп, аш бүйірін
тойғызам ба? (М. Ә.).
АШ ИТТІҢ АРТЫН [K...IH] С¥Ң ИТ
ЖАЛАЙДЫ Сүғанацтыц істеуші кісі туралы айтылады. Сондай бір есеп айырған
күні: — «Аш иттің артын сүц ит жалайды» деп, менің кан кешіп... тапңан жаманжәутік тиыныма да сұңтарыңды кадайсың... бірақ осы табан акы, маңдай терімнен жегендерің желкеңнен шықсын деп,
айтқандарына көне бердім,— дейді Сейіл
Абайға (М. Ә.).
АШ КЕНЕДЕЙ ЖАБЫСТЫ [ҢАДАЛДЫ] Талақтай жабысты, көк бауырдай
жабысты; цыр соңынан цалмады; сүлікше
цадалды; мыцтап жабысты. Атының жалына аш кенедей жабысып, өрге ңарай
тырмыса бастап еді, оны көріп бандылар
баж-баж етті (Ә. Ә.). «Аспанға мені ұшуға үйретші» деп, Тасбаңа ңолқа салды
бүркітке кеп. Болмады «ұшпай-ақ ңой»
десе-дағы, Жабысып аш кенедей көп өзеуреп (Ө. Т.). Ңанды таяң, қара жүрек қанқорлар, Балаларға аш кенедей жабысып
(Ө. Т.).
АШ КӨЗ [АПЩАРАҚ] АДАМ Қомағай, тамацца шыдамсыз. («Ңараң» сөзі ңазаң тілінде жеке ңолданылмайды. Кейбір
түркі тілдерінде «қараң» оөзінің «көз»
орнына қолданыла беретіні байқалады.
Мысалы осы «аш ңараң» деген ұғымды
ұйғыр тілінде «аш көз» (адам) деп те
айтады). Ашцарац, тамақсаулық жанына
қас (СҢ). Тамаққа дегбірсіз аш көз
адамнан ңұдай саңтасын (AT).
АШ КӨЗДЕНДІ [АШҢАРАҚТАНДЫ]
Аиіцарацтана сүцтанды, жүтына телмірді.
Тек сынық мүйіз кара сиыр анадай жер
де аш көздене қарап, телміріп тұр (Б. С.).
АШ КӨМЕК Пайдасыз, жалаң жэрдем
(АС). Кедейі — ер, кеселі зор, Малды
байдан сорлы жоқ, Аш көмектің, жемдемектің, Босқа электің орны жок (Абай).
АШ КҮЗЕНДЕЙ БҮГІЛДІ 1. Қаниіырдай цатып жарады. Алыстан қара көрінсе, Аш күзендей бүгіліп, Қараңұлан шабар көсіліп (АӘ). 2. Қайғьі батып, цүсалыц көрді. Аш күзендей бүгіліп, Томаршаға сүрініп, Жакындап Назым келгенде,
Ац өткелдің өзінен, Өтіп кетті ер Қамбар
(ҢамБ). Бала келді жүгіріп, Аш күзендей
бүгіліп (ҢЖ).
АШ ҚАРЫН © АШ ҢАРЫНДА 1. Тамац ішпей түрған таңертеңгі шац туралы
айтылады. Түрлі құс орманда ұйықтап
жатңан жиын, Шошынып ояна can кор-
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ғайды үйін. У-шу боп жандарынан түңілісті, Бүркіттің аш царында көріп күйін
(С. С.). Буаз саулықтарды аш царында
суаруға және сүрлеммен азықтандыруға
болмайды, олар пішен мен сабанды тоя
жегеннен кейін ғана суарылады (М. Е.).
2. Тамац іиіпеген, ішіп-жемі жоц. Аш цаг
рын жұбана ма, майлы ас жемей (Абай).
АШ ҢАСҢЫРДАЙ Мейлінше аранын
ашу, цомағайлану деген үғымда айтыла
ды. Жеңіске мастанған ңатыгез жауынгерлер корғансыз қалың қойға тиіп, қанға
ңұныңқан аш цаскырдай, жұрттың жазықты-жазықсызына ңарамай, түні бойы
ойран салды (I. Е.).
АШ ҢҮЛАҢТАН ТЫНЫШ [ТИЫШ]
ҢҮЛАҢ © АШ ТАМАҒЫМ, ТЫНЫШ
ҢҮЛАҒЫМ Ешкімге тиіспей, ешкім бізге
тимей, өз жайымызға жүрелік деген мағынада айтылады. Аш цүлацтан тыныш
цүлац, сол жарықтыктан қашық жүрсек
деймін,— деді хатшы (С. Е.).
АТД ӨЗЕГІНЕ ТҮСТІ Бірнеше күн та
мац ішпегендіктен, іиікен тамағын көтере
алмай әлсіреп, талыцсып цалды. Апта
өткізіп татқан екі жұтым қымыз аш өзегіне түсіп, талықсып кетіпті (AT).
АШ ӨЗЕГІН ҢАРЫДЫ © АШ ӨЗЕИ
ӨРТЕНДІ Уайьімға батты, катты кайғырды, жаны ауырды, цайғьідан іш цүса
болды. Жалын жас Шуаң қаза табады.
Ңазан мен Ңобыланды бетпе-бет кездеседі.
Аяулы іні өлімі Ңобыландының аш өзегін
царып түсірді (Р. Н.). Ана сорлы күндізтүні баласын ойлап уһлеп, аш өзегі өртеніп, көз жасын көл қылып төгеді (С. С.).
АШ ӨЗЕК Тамац іиіпегендіктен, та
лый, әлсіреген ішкі сарай. Малыңа ие
болмай жүрген бағып, Ит-ай! — деп қамшымен өтті ңағып. Сүйегін омырғандай
болып кетті, Аш өзек тегеурінге шыдар
нағып? (Ң. Т.). Аш әзегім бүлінген. Ңұба
жонда жүгірген, Күңіреніп соққан жел
ғана (С. Кер.). Ңос боздаң ңиял атңа
мінген, Ңаңбактай жел ңуалап жерді кезген, Тартылып табан тамыр кейде талып,
Аш өзек қуырылған жанын езген (Қ. Б.)
АШ ӨҢДІ Арык келген цуцыл жүзді.
Әбдірахман оның аш өңді, бозғыл тарткан
сопакша бетіне жаңа ғана тура ңарады
(X. Е.).
АШПА-ЖАЛАП БОЛДЫ Тоймай цал
ды, жарымай цалды. «Байға кызмет істейміз» деп, іргесін аулаққа салғанмен, көп
ұзамай ашпа-жалап күйге ұшырап, енді
сол кеткен байдың босағасына қайта баруға ыңғай таныткан кедейлер тағы бар
(К. О.). Бұрынғы заманда біздер ашпажалап болып едік ңой (AT).
АШСА АЛАҢАНЫНДА [АЯСЫНДА],
ЖҮМСА Ж ¥ ДЫРЫҒЫНДА [Ж¥МЫРЫНДА, УЫСЫНДА] ¥СТАДЫ Билептөстеді, айтцанын істетті; айтцанынан
шыцпайды, ырцына көнеді. Егер Мартен
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оның ыркына әбден беріліп кетсе, барабара не болмақ; ашса алацанында, жүмса жүмырында кетеді ғой (ЛЖ). Бұл шақка дейін ашса алацанында, жүмса жүмьірығында болып келген ағайынньщ осы бір
сөздерінде зіл жатқанын сезген Жұман
да үндей алмай калды (Ғ. М.). Бұрынғы
ясақсымын деген би-болыс елді ашса ала
цанында, жүмса жұдырығында үстап, еркін биледі емес пе (AT).
АШТАН ӨЛІП, КӨШТЕН ДАЛМАЙДЫ Өз әлінше іиіерлік-жерлігі бар, кун
көріс жайы бар адам туралы айтылады.
Әлекең кейіп кетті: — Боқ жеген күшіктің айтып отырған сөзін! Сендерден ақша
алғанда, мен аштан өліп, көштен цалатын
шығармын,— деді (Б. М.).
АПІУ БИЛЕДІ [БУДЫ, ДЫСТЫ, КЕРНЕДІ, ШАҢЫРДЫ] © АШУЫ КЕЛДІ
Ызалана цаны цайнай, ызалы ренішпен
бүлкынды, булыцты; долданды, каһарға
мінді, буырцанды-бүрсанды.— Жэ, ашу
биледі сізді, тастаңыз! — деп Алма да келіп, Жақыпгың мойнына асылды (Ғ. Мұс.).
Күңіренер ем, күркірер ем, түтер ем, Ыза
толып, ашу цысып, долданып... (Б. К.).
Сөйлесе алмай Ңамбарға, Тағы да ңалды
арманда. Отырған сұлу көз тұтып, Ашуы
келіп Назымның, Асау тайдай тулады
(ҢамБ). Танаш әжесінің қабағына ңараса,
кабағы түйіліп, ашу цысцаны көрініп
түр (С. Бақ.). Дайын аға мен күйеудің
одағынан, өте-мөте Сергейден хауіп етпесе, Пугачевтің бұлайша ұрынып несі бар
еді? Сол әңгімені естігенде Сергей ашу шацырған жоқ, даусын да көтермеді (Ғ. С.).
Көк атты омыраулайды. Ңұла қуып, Жендетті ыза ап кетті, ашу буып. Ңанталап
екі көзі көрмей кетті, Ңан мұздап сала
берді, бойы суып (I. Ж.).
АШУҒА МІНДІ [БУЛЫҢТЫ, ТЫҒЫЛДЫ] Қатты цаһарланды, бұлан-талан бо
лып, кәріне мінді. Өкіл жолдас, мыналарға айтсаңызшы: «Сөзімді бөлмесін»,—
деп, Дайрабай бұрынғыдан да ашуға мінді (Б. М.). Әлгінде ғана баяу ағып жатқан
көгілдір өзен әлденендей ашуға мініп, көк
долы толқындарын көкке көтере тулайды
(Ә. С.). Беті кенет сүрғылданып, езуі жыбырлап, ашуға тығылғаннан Зәкіржан сөйлей алмай, түтығып ңалады (Б. М.). Дасымда да ешкім жок. Жалғызбын. Өз
ашуыма өзім булығып, кұсаланып отырмын (Б. Мом.). Аттардың тұяғынан көтерілген шаң таралмай жатып, өңі кұбылып,
ашуға булыццан Оспанның әйелі көрінді
(Ж. Мұз.).
АШУ-ЖАНЖАЛ ШЫҒАРДЫ [ДЫЛ
ДЫ] Бүлік салды, шатацтыц жасады. Ңұлақ салып тыңдасаң, Ашу-жанжал цылмасаң, Тойьща мен ңайтамын (ДЕ).

АІНУЫ ЖАУҒАН ҢАРДАИ, ШӨККЕН
НАРДАЙ Ащуы цаттъі, қаһарлы, ашуы
зілдісалмацты.
~~
• ^
АШУ-ЫЗА ШЕКТІ Ашуланды, ашулы
күйінішке түсті. Танкенаудың да, басқаның да ашу-ыза шегіп, ңабағын каре түйгенімен табиғат әлемінің ісі жоқ (Ә. HL).
АШУЫ
МҰРНЫНЫҢ
[ТІЛІНІҢ]
ҰШЫНДА Ашуы тез келетін, шертіп жіберсең, «жарылып» кететін тыз етпе, күйіп-піспе кісі туралы айтылады. (Көбіне
мысқыл ретінде ңолданылады).
АНІУЫН АЛДЫ Еек алды, өшін цайтарды.
АШУЫН БАСТЫ Ашуланғанын цойды, кәрін басты. Жасырған болсаң Жібекті, Сонан соң таңсыр ңинаңыз Ашуыңды
басыңыз (ҢЖ).
АШУЫҢДЫ БЕРІ [ҢИ!] Өкпеңді, ашуызаңды маған ци. (Бұл фраза арашаға түскенде, ашуға ңолңа сала айтылады).
Ашуыңды, өкпеңді бер. Сенің арқаңда әне
«өкшесі қанамаған» атандық...— Жә, циенді ашуыңды бір жолға (С. III.).
АШУЫ ТҮСІП КЕТТІ д и а л. Ашуы,
ызасы келді. ашуланды. Осындай мәселені
ёстігенде, менің ашуым түсіп кетеді (Шығ.
Ңаз., Больш.).
АШЫҢ ЖҮЗДІ Ацша бет, ац цүба,
шырайы жарцын (АС). Аласы аз, ңара
көзі айнадайын, Жүрекке ыстың тиіп салған сайын. Үлбіреген щ етті, ашыц жүзді,
Тісі эдемі, көріп пе ең ңыздың жайын
(Абай).
АНІЫҢ КӨЗБЕН ҚАРАДЫ Іске оймен,
ацылмен зер салды. Бар жаманшылыққа
ашыц көзбен анықтап цараудан басқа ша
ра жоң... (М. Ә.).
АШЫҢ ҢАЛДЫ Белгілі бір жүмыс
айцындалмай, шешілмей цалды, неғайбіл
цалды. Айтыса келіп, емле мәселесінен
кейбір ұсынысты ашыц цалдырдыц (AT).
АШЫЛЫП СӨЙЛЕМЕДІ Ойын ортаға
салмады, пікірін бүгіп цалды, күмілжітіп
сөйледі. Бірақ Таңат оған ашылып сөйлеген жоц, қайта шаруасын онша аныңтамай, тартына, көмескі ңып айтңан (М. Ә.).
АЩЫ АҢСАҒАН МАЛ СИЯҢТЫ Ащыға өте цүмартты. (Жерік болған әйелге,
ащылаған кісіге айтады).
АЩЫ ДАУЫС Шыцғырған үн, үрейлі,
зарлы айцай, цатцыл зарлы үн. Не істерімді білмей, сәл кідіріп ңалып ем, Наташаның: — Аға, атар болсаң, тезірек ат, әне,
келе жатыр, тезірек!— деп ащы даусы та
ры шыңты (Ә. Ә.). Ңұс ңайғылы, мұңды
үн, ащы дауыспен сайрайды (ҚЕ).

АШУ ҮСТІНДЕ Ашулану кезінде. Алдар көсе молдаға қарап жыламсырап:
Молдеке, ашу үстінде әйелімді өлтіріп алдым, бірдеме оңып, тірілтіп бермейсіз
'.бе?— дейді (ҢЕ).

АЩЫ ЗАР Ауыр цайғы, уайым, мүң,
тілек. Шуаң: Алдағы тілек алые боп, Дол
га жетпей қиын боп, Айырар болса еріктен, Ей ңалңажан, Дарлыгаш, Арман деген
ащы зар Айтылмасын неліктен? (М. Ә.).
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Ақындар үнемі баласынан айрылған ананың ащы зарын жазады, әке зары одан
кем бе екен (Ә. Әл.).
АЩЫ ҚЫЛДЫ [ETTI] Араз болды,
өкпелесті. (Ағайын, дос-жар арасын бұзганда айтылады). Өтірік, өсек, зорлық-зомбылық ағайын арасын ащы қылады
(Абай).
АЩЫ МЕНЕН ТӘТТІНІ ТАТҚАН БІЛЕР Бэрін көрген, көрмегені жоц, өмірдің
ыстьщ-суығын, ащы-тұщысын көп көрген.
Ащы менен тәттіні татцан білер, алые пе
нен жақынды жортңан білер (Маңал).
АІЦЫ ӨМІР 1. Азап шеккен тіршілік.
2. Берекесіз, өсек-аяңды күн. Мұндай ащы
өмірді кім көрген? Қалия дұрыс аңғарған.
Кешеден бері Сабанбаев, Төлеутаевтардың
топталуы жаман. Мүны білу керек екен
(М. И.).
АЩЫ ТЕР Қатты киналған жұмыс,
артыц жүмсалған еңбек күші туралы ай
тылады. Осынау жердің әрбір сүйемін ол
өзінің ащы терімен суарады (Ә. Ә.).
АЩЫ ТЕРІ ТӨИЛДІ [ШЫҢТЫ] Қатты циналды; цатты киналып, әрекет етті.
Ащы терің жерге төгілсе, төгілер, менің
дәулетім төгілмес, бардан ауысады, балдан
жұғысады, жүзді айдап, бірді жетелейсің
(ҢЕ). Төрт шам-шыраң жаі^тырды, Аяғын
арңан ңияр деп, Жібектен аркан тақтырды. Ащы тері іиыцсын деп, Таң асырып
шаптырды (ҢБ).
АЩЫ ТІЛ [СӨЗ] Өте ауыр, жер-жебіріне жеткізе, катты айтылған балағат сөз,
ызалы сөз, цатты айтьілған кейіс сөз. Ызалы жүрек, долы і{ол, Улы сия, ащы тіл Не
жазып кетсе, жайы сол, Жек көрсеңдер,
өзің біл (Абай). Ңыз әзілін көтере алмайсың, келешекте әйеліңнің ащы сөздерін
естігенде не болар екенсің, ә? (А. Сат.).
АЩЫ ТІЛІН С¥ҒЬШ [С¥ҒЫП-С¥ҒЫП] АЛДЫ Кекесінді өткір сөзбен түйреді. ... Ауылдағы пысыңтар өзімнен де артылмайды?— деп, Шөгел ащы тіліп сүғыпсүғып алды (Ғ. М.).
АЩЫ ШЬШДЫҢ Жанға батар ацицат.
Ңоспан қарсылың айтқан жоң. Ңұптасын,
құптамасын, біраң, Гусевтің сөзінде ащы
шындыц бар (Т. А.).
АЩЫ ІШЕКТЕЙ [1ШЕКШЕ] СОЗЫЛДЫ 1. ¥зыннан-ұзац шұбатылды. Бірде
Әясібай бұрылып, арт жағына көз жіберді
де: — Ойбай-ой, халыңтың ащы ішекше
созылуын-ай! — деп ңойды (ҢӘ). 2. Оралғы, сылбыр кісіге де айтады. Ащы ішектей шұбатылмай, былай тұршы (AT).
АЮДАЙ АҢЫРДЫ Айкай салды;
үстемдік жүргізді, ырцына көндірді; ашу
шацырды.
АЮДЫҢ ӨТШДЕЙ Қасиетті мирас зат
үғымында айтылыті түр. (Ңазақта аюдың
өтін, жүнін, каскырдың жүнін, жырткыш
Құстың тұяғын кесіп сақтау салты болған).

АЯҒЫ

Ңабаққа біткен ңайыңның Беріші еді, безі
еді. Өтіндей-ац аюдың Әкемнен ңалған
көз еді (I. Ж.).
АЯҒАНДЫ ИТ ЖЕСІН Бар болса бүйырмасын. Сенің сұрағаның жоқ болып
отыр. Сенен аяғанды ит жесін (AT).
АЯҒАНМЕН ЖАН ҢАЛМАЙДЫ He
де болса, бел шешіп кірісу керек, корғаштағанмен, бас амандай алмайсың, тәуекелге бел байлап, батылдыц жасау керек.
Аянбаған жауды алар! Аяғанмен мұндайда, Дей көрмеңіз жан цалар, Қорқақ адам
қор болар (Жамбыл).
АЯҒЫ АЛЫСҢА ТҮСТІ Тартыща түсті, алысца килікті. Тәңірбергеннің де аяғы алысца түсіп кетті (Ә. Н.).
АЯҒЫ АННАН-САННАН КЕЛДІ [ТИДІ 1. Табанын жерге тигізбеді. Есқара
шынымен-ақ босаңсып қалғандай, Піржан
еонсоң-ақ өкім-өкім кимылдай бастады.
Ес жиғызуға мұрша бермей, жеңілтек
жігіт денесін төеке алып, үсті-үстіне үйіреді. Ескараның аяғы аннан-саннан бір
тиюге ңарады (3. Шүк.). 2. Безіп үша
жөнелді. Аяғы анпан-саннан тиіп, безіп
келеді (AT).
АЯҒЫ АСПАННАН [КӨКТЕН] КЕЛДІ
ӨАЯҒЫН АСПАНҒА [ӘЛЕГІН АСПАН
НАН] КЕЛТІРДІ 1. Күлі көкке үшты, тасталцаны шыңты, бэлеге ұшырады, жаза
тартты. Тиісті наныңды жеп жайыңа жүр.
Әйтпесе аяғың аспаннан келеді (С. Ш.).
Ңапат болмас жігіттер өктем желік, Кішіпейілділік дегенді лсек көрмелік, Желігем
деп, орынсыз секірем деп. Жатқандар бар
аяғы көктен келіп (Қ. А.). 2. Шалкасынан
түсті, жығылды, алып үрдьі, серейтіп
салды. Ол шап берген кезде былжыр Жүсіптің ңимылына көз ілескен жоқ. Ырысмағамбеттің аяғы көктен келе, тыраң ете
түсті, шаң бұрқ етті (Ғ. Мұс.). Күшті
болмаң түгіл, бұл заманның Әзірет Әлісі
болса да әлегін аспаннан келтірейін
(С. М.).
АЯҒЫ АСПАННАН САЛБЫРАП ТҮСКЕН ЖОҢ Басцадан бітімі артъщ емеа.
ерекше жаратылған жоц, цұдайдың баласы емес. Оразбай осы жолы ңашңындар
ғана емес, Ыбырайдың дэл өзін канды
мойын айыпкер етіп, табанымның астына
салмай тынбаймын! Аяғы аспаннан салбырап түскен жоц,— деді (М. Ә.).
АЯҒЫ АУЫР [АУЫРЛАДЫ] © ҢАТЫНЫ [ӘЙЕЛІ] КҮМӘНДЫ Екі цабат,
жүкті болды. Жұбайы айы-күні жаңындап, аяғьі ауырлап жүрген соң, самауырға
өзі от салып жүр еді (С. Ад.).— Көке,
неге біраз дем алмадыңыз? — деді Күнтуар.— Демді егін біткен соң алармыз,
балам. Әдейі Айыма көмектесейін деп
ерте келдім. Сеи білуші ме едің, оның
аяғы ауыр екен ғой,— деді Нұрекең
(Ә. Ә.).— Ай-күні жаңындап, күн өткен
сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті
(ҢЕ). Менің дағы эйелім күмәнды еді
(ҢКБС).

АЯҒЫ -АЯҒЫНА
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АЯҒЫ-АЯҒЫНА ЖҰҢПАЙДЫ [ТИМЕЙД1] 0 АЯҒЫ ЖЕРГЕ ТИМЕДІ Шапшаң, тез жүреді, зыр жүгіреді. Ңарымсаң
одан жаман үрейлі болып, аяғы-аяғына
жұцпай, бүкіл ауылды кезіп шыкты
(Б. М.). Аскан бір көңілділік те осы ңұбылыспен ере келгендей ол [Есен] тіпті,
аяғы аяғьіна тимей, адымдай аттап, цасындағы Ғаниды шұбар терге шомдырды
(М. И.). Мұнда келгелі Еламанның аяғьі
жерге тимеді (Ә. Н.).
АЯҒЫ БІР ЖЕЛМЕДІ Ыңғайы келмеді. Он бес пен жиырманың арасында
талай-ак шайқассам деп келгенімде, аяғым бір желмейтін еді. Енді ңайттім?
(Ғ. М.).
АЯҒЫ ЖЕТТІ Келіп цалды, келіп үлгерді.— Иттердің аяғы жетіп цалған екен
ғой (Ә. Н.).
АЯҒЫМЕН ГМҮРНЫМЕН] ЖЕР ТІРЕП, МАҢДАИЫМЕН КӨК ТІРЕП Түн
ұйкысьін төрт бөліп деген мағынада да,
аспан тіреп түрған кісідей деген мағынада да айтыла береді.
АЯҒЫНА БАС ¥РДЫ [ИДІ, ЖЫҒЫЛДЫ] Алдына барып жығылды, тэубе
цылды, тізе бүкті, кешірім сүрады, күнәсын тіледі, мойнына алды. Селкілдеп келіп
жығылды, Аяғына бас ұра: «Ңарағым
жылыт, тамақ бер, Жаз шы^қанша асыра» (Абай). Ол отырып құм жоталы асуды, Тас ңұйынды бораннан асырды.
Алып ауыз құмды алқымға алғанда, Бұңты боран, аяғына бас ұра (Ң. Б.). Тосңан
айың оралып, Аяғыңа бас иіп, Тәу етсе
де болмай ма, Сендей жардың «құтқар»
деп, Жалғыз айм$ан демінен! (М. Ә.). Жығылып аяғыма жауым жылап, Езіліп табанымда жатты сұлап (Ң. Мұқ.). Аға бауырдан болады, іні жастан болады, ініңнің бар аяғына жығыл (ШС).
АЯҒЫНА КІСЕН САЛДЫ Байлады,
бас бостандығынан айырды.; басын бай
лады, матады. Мұндайдың аяғына кісен
салып, Зынданға жаяу айдап бармаймысың (С. А.).
АЯҒЫНА ҢАН [ЖЕМ] ТҮСТІ Ыстъщсуыцтан аттың аяғына сары су үялады-,
жылкы малының ауруы. Бабын білмей
иесі Аяғына цан түскен ¥лы дүбір жиында Ңосылмаған ат жетім (ШС). Мен көрдім қара шіркей бала қаздай, Жүк арттым бес ңарсаққа ала жаздай. Түлкісін
ңырдың ісызыл жайлаймын деп, Қан гу
с т аяғына, өле жазды-ай (ҚЕ). Қан түскен аяғына ат сүріншек, Келгенде жиырма беске қыз еріншек (ХӨ).
АЯҒЫН АЛЫСҢА КӨСІЛМЕС Бұл
жерде бейбастац, көргенсіздік, басынғандыц көрсетпеу мағынасында.— Ңазаңта
тағы да бір маңал бар емес пе, дасгарңан
касында отырып, конақ аяғын алыска кәсілмес болар деген? (I. Е.).
АЯҒЫНА МШДІ Аяғынан тұрды, сауықты.— „.«Тарыкнаңыз, ата, әлі-ақ аяғы-

ңызға мініп кетерсіз»,— деп айтқысы келсе де, осы сөзге ол түгіл бұның өзі де сенбей тұрған соң, үндемеді (Ә. Н.).
АЯҒЫНАН АЛДЫ Біреуді күндеп, кесір жасау, етегінен тарту мағынасьінда
айтылады. Сол уақыттағы өз ағайындары
Ережеп, Олжеке дейтін кісілер күншілік
қылып, оны аяғынан алып жүрді білем
(С. Т.).— Әркім аяцтан ала бастады. Жас
болса келіп қалды. Тартысуға әл жете
ме? Бас сауғаға ар жете ме? (Ғ. Мұс.).
АЯҒЫНАН КЕЛДІ Өзінен-әзі, өз еркімен келді. (Кэде-ңұдасыз үйге кіргізіп алған әйелді де осылай атайды). Мұндай
аяғымен келген арзан жұмыскерді байлар
аңы жағынан мейлінше жеу есебімен жұмысқа да оңай орналастырған еді (I. Ж.).
АЯҒЫНАН [ТАБАНЫНАН] САБЫЛДЫ [САРСЫЛДЫ, ТОЗДЫ, ТАУСЫЛДЫ]
Әуре-сарсаңға түсті; шариіап-шалдыцты.
Ей, Мүлңайдар, сілеймей бері қара. Мына
жеңгеңді аяғынан сабылтпай, ңоймаймысың қолыңды (Ш. X.). Сиыр элі төленген
жоң. Іс сот архивінде жатыр, Ңасым ңарт
сиырын іздеп аяғьінан тозуда (С. Төл.).
Алайда, жүрегін ңолына ұстап, аяғьінап
таусылып жүрген Әміржанды Қалампыр
ұнатпады (М. Гум.).
АЯҒЫНАН ТІК ҢОЙДЫ [Т¥РҒЫЗДЫ] 1. Мазасын алды, өре түрегелдірді;
цұрметтеп күттірді. Шауып отырып аүданға барып, айқайды салды-ай кеп,
жұрттың бәрін аяғынан тік түрғызды, акт
жасады (Ә. Әл.). 2. Кәдеге жарайтын етті,
\жұмысты орнына келтірді, бітірді. Достьщтың, ұйымшылдықтың аркасында біз
заводты аз мерзім ішінде аяғынан тік
тұрғызып, іске қостық (С. Ақ.)- 3. Құлан
таза сауьщтырды. Алты ай сал боп жатңан Сәлімді аяғынан тік тұрғызды (AT).
АЯҒЫНАН ТІК Т¥РДЫ 0 АЯҒЫНЫҢ
¥ШЫНАН Т¥РДЫ Ңұрмет көрсетті, төбесінен тік тұрып карсы алды. Үй иесі
[Төлжан] бізді жайраңдап қарсы алды.
Аяғынан тік тұрып күтті. Студент күндеріміз сөз болды. Көп отырдың (С. Ш.).
Келген қонақтарды бұлар аяғының үшынан түрып қарсы алды (М. Иб.).
АЯҒЫН АҢДАП БАСТЫ Сац, абайлап жүрді мағынасында айтылады. Аяғыңды аңдап бас, ей Жақсылың, Өз басыңда жының бар бір бақсылық, Борышңорлық адамға қиын нәрсе, Әр ңайда
өсткізеді мал тапшылық (Абай). Майлыңараша аңға кетісімен, аяғын аңдап басып
кемпір келеді (ҢЕ).
АЯҒЫНА ОРАЛДЫ 1. Алдын кес-кестеді, еркеледі. Шешесін далаға жібергісі
келмей, кішкене кызы аяғына оралды
(С. М.). Биік өкшені қадай, тык-тық басқан қыз соңынан Ңайырдың көңілі жетектеген күшіктей біресе алдына, біресе артына шығып, аяғына оралады (3. III.).
2. Бөгет болды, масыл болды. Оның баласы алдаңашан ер жетіп, сомадай жігіт
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болса да, әкесінің аяғьша оралып, тиышын кетіріл жүр (AT). Үй іші боп киіну,
ішіп-жеу, тұрмысын дұрыстау жалғыз
Ңасеннің ғана міндеті емес. Жәмила да
бірдеме тауып, оны-мұны кіргізу керек.
Өзінде аящ а оралар бала жоң (М. Ә.).
АЯҒЫНА
[АЯҒЫНЫҢ
¥ШЫНА]
ОТЫРҒЫЗБАДЫ [ОТЫРТПАДЫ] 1. Жацын болмау, көңіл коспау мағынасында.
Жүзтайлақ [Жантасңа]. Сүйгенімнен күйіп тұрмын-ау! Аяғына отырғызып па ем
өзгені? Ңадір білгенің осы ма, сен тексіздің? (М. Ә.). 2. Маңына жолатпады, шеніне \жуытпады, теңдік бермеді. Қыс бойы
Жұматай мен Жетпісбай, бұрынғы колхоздарда істеген машық бойынша бұндагы қамбаны да көп жағалап еді. Бірақ
Әшім аяғына отыртпаған (М. Ә.). Әлім,
Ақсуат бидің тентектері Байұлының бір
адамын өлтіріп, теңдік бермейді. Сойыл
соғары көп Аңсуат би кұн сұрай барған
адамдарды аяғына отьірғызбайды (ЛЖ).
Дәркембай «Егінімді жедің ғой» деп зарлап барғанда, аяғының ұшына отырғьізбай, әке-бабасынан боңтап, Тәкежан мен
Майбасар қуып тастапты (М. Ә.).
АЯҒЫНА [ТАБАНЫНА, ТАБАНҒА]
САЛДЫ Жауын тізе буктірді, табанына
басты. Осы жолы дауын жеңіп, жауың
аяғына салып берсе, Жаңыпқа одан үлкен ңолқа керек емес, тамырына өле-өлгенше риза (Ғ. Мұс.). Айдарлыны құл
і;ылды, Тұлымдыны тұл кылды, Солқылдаған мырзамды Табанға салып жүн ңылДы (АБ).
АЯҒЫНА Т¥САУ [ОРАЛҒЫ] БОЛДЫ
О АЯҒЫН БАЙЛАДЫ Кедергі болды.
Газиктің митыңдаған жүрісі (Ңасболаттың) аяғьіна түсау болып әбден зықысын
алып келеді (Т. А.). Бкінші, барлық аудан
малы шұбала ңаптай жүргенде, ол жүріс
аякты байлайды (М. Ә.).
АЯҒЫНА [-ҚА] Т¥САУ ТҮСТІ [САЛ
ДЫ] © АЯҒЫ ТҮСАЛДЫ Үйленді, үйленіп, бойдац күннің жүрісінен айрылды;
басы байланды; үйленіп, үй-ішінің алацы
еркін биледі. (Көбіне жаңа үйленген жігітке, кейде атастырылған ңызға да айтылған). Калыңдьщ деген атпен аяғына
түсау түскен кыз бұрынғыдай ойын-тойға
баруды сиретті (AT). Тентек Оспанға Байтастың Еркежан деген қызы ңалыңдык
боп аталыпты. Үй іші, әсіресе, шешелері
күліп, мәз боп, Оспанның аяғына тұсау
түскесін, өзіне естіртуді, түсіндіруді ойлап күліскен-ді (М. Ә.).
АЯҒЫН АУЫСА [ҚИЯ, ШАЛЫС]
БАСТЫ 1. Шаршап-шалдыщаннан не бір
басца жағдайға байланысты аякты дұрыс
баса алмау мағынасында айтылады. Ентігіп есек жүгін ауырлады, Моншақтап
мойнынан тер сауылдады. Аяғын ша
лые басып, әлі ңұрып, Сондағы атңа айтып жалынғаны (Ө. Т.). 2. Қателесті, тура
жалдан тайды. Амалсыз тағдыр бір күн
кез болмай ма, Біреуге жай, біреуге тез
болмай ма, Асау жүрек аяғын шалые бас
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как, Жерін тауып артқыға сөз болмай
ма (Абай). Неткен ңатал ит еді өзі. Азар
болса, жас әйелдің аяғьін ауыса басңан
бір кезінің үстінен түскен шығар. Оны
осынша елге әйгілеп, жұргқа масқараламай-ақ ңоймай ма? (I. Ж.).
АЯҒЫНА ШАҢ ЖҰҚПАЙДЫ 1. Бір
жерде тиянацтай алмайтын цыдырымпаз
кісі туралы айтылады. Апам бойындағы
бір кемшілік — аяғына шаң жұцпайтын
қыдырмашы еді. Ңолы боста тоқтамай,
ауылды шарлап жөнеледі (Б. С.). 2. Өте
ұшцьір, жел аяц жүйрік.— Мен аяғьіма
шаң жұцпас жүйрікпін, үшқан кұс, жүгірген аңның менен кұтылатыйы жок (КЕ).
АЯҒЬШ [АЯҢ] БАСПАДЫ Жоламады, жуымады, жацындамады. Басқа жан
онда аяғын басушы болмасын (ҚЕ).
АЯҒЫН ЖЕРГЕ ТИПЗБЕДІ Квкке көтерді, мацтады, күрметтеді; колдан-цолға
ауыстырды, жүгіртті. Былтыр мектелті
бірге бітірген жолдастары мен жоғарғы
оқуға дайындалып жүрген баланың аяғын жерге тигізбеді, үйіне алып көлді
(С. Жүніс.).
АЯҒЫН ҢИЯ БАСПАДЫ [БАСТЫРМАДЫ] © АЯҚ БАСТЫРМАДЫ Ешцайда
бір цадам шыцпады; тырп еткізбеді,
жолатпады, беттетпеді. Аяғын ция баспады. Залдағы үнді сүйсе де, Жаттығып
күйге саусағы, Жақсы үйреніп жүрсе де
(Ж. М.). Жау адымын ашырмай, Аяғын
ция бастырмай, Томаға көз қыраным Көреді шолып қиырдан (Н. Б. ).
АЯҒЫН Ң¥ШТЫ Кебін киді, біреудің
басына келгені оньің да басына келді.
Тәңір аткан неме, өсек-аяңға бір табан
таяу жүруші еді, суайт жолдасының
аяғын құшцан екен ғой (AT).
АЯҒЫН ШАЛДЫРДЫ Опыц жеу,
өмір сощысын керу мағынасында айты
лады. Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сия ма ойлаңдаршы, Өлмейтұғын
артына сөз қалдырған (Абай).
АЯҒЫНЫҢ ЖЕЛІ БАР Суьщ жүрісті,
жортуылшы кісі туралы айтылады. Әсіресе, түнде жортып, жылцы жетектөйтін
аяғыныц желі бар жігіттер ұрлықңа са
лып жүрген аттарын қойқақтатып, олайбұлай жүріп, келбеңдейді (I. Ж.).
АЯҒЫНЫҢ ЖЕЛІ ҢОЗДЫ Машъщты
ескі жүрісіне басцан кісі туралы айты
лады.
АЯҒЫНЫҢ ¥ШЫНАН БАСТЫ 1. Жайлап байыппен жүрді. Бірдеңеге жұмсауға
қажет болып ңалып: «Жүнісбай!», «Мәсімбай!» — деп дауыстап ңалғанда, аты
аталған [Көпекбайдың] балалары үйдөн
аяғының ұшынан басып, бүкең ңағып,
жорғалап шығады (Б. С.). 2. Тайсалу, цаймығу, имену, корку мағьінасыкда айтыпады. Кеш келген інісі ағасынан ңорқып,
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аяғының үшынан басып, төргі үйге өтіп. көлік жоқ! Шетінен қара жаяумыз
(Ә. Н.). Балаң мініп жүретін бүт артар
кетті (AT).
көлігі жоқ. Менің бір ңоңыр тайым бар.
АЯҒЫҢ АСПАННАН [КӨКТЕН] КЕЛ- Соны ал да, ңұнажыныңды, өзі ңысыр
ГІР! қ а р ғ ы с. Опат болғыр, мерт болғыр, екен, мен соғым етейін, маған бер,— деді
сәтсіздікке ұшырағыр.
(М. Ә.).
АЯҒЫҢДЫ АҢДАП [БАЙҚАП) ВАС
АЯҢ АРТТЫ Медеу ету, сүйеніш тұту
Тыныш жүр, абайла, байцап жүр, сац бол. мағыиасында айтылады. Ата-бабаның да,
Аяғыңды аңдап бас, ей, Жақсылың! Өз ба- аяк артып, арда сүйеген ңадірлі көлігі
сыңа жының бар бір бақсылық, ^Борыш- болса да, өгіздің жүрісіне лағынеттеН'
қорлың адамға ң и ы і і нәрсе, Әрқайда өст- басқа сеиің айтарың аз сияіргы (Ә. Ә.).
кізеді мал тапшылық (Абай).
АЯҢ [ТАБАН] АСТЫ БОЛДЫ [ҚЫЛАЯҒЫ СҰЙЫЛЫП КЕТТІ Нэтижесіз
калды, аяксыз цалды, «цой болды» бол ДЫ, ETTI] 1. Қалай болса солай, берекеды. 1-дауыс: Болыстың айтқан хабары сіз шашылып жатцан, керексіз болған
жақсы еді ғой. 2-дауыс: Рас шығар, әлде, нәрсе туралы айтылады. Мына шашылып
жатқан дүние не? Өстіп, аяц асты етуге
неге сенбейміз? — Ай, кім біледі, аяғы бола
ма екен? (AT). 2. Менсінбеу, ңорлау
сүйылып кетті ғой (М. Ә.).
мағынасында айтылады. Етті-ау,— деп
АЯҒЫ ТАЙДЫ 1. Жазатайым болды, мынау мені аяц асты, Долданып ашу ңапапат болды. Кетті бірлік, Сөнді ерлік, тап ңайнап тасты. Қалаға қойыңдар,—
Енді кімге беттемек? Елің — ала, Отты деп,— қалмастан ат, Ңосына қоңырау ца,шала, Тайса аяғың кім көмбек? (Абай). ғып жарлық шашты (РД). Өткен ғасырдың
2. Айныды, шәлкем-шалыс кетті. Ңор екінші жартысында болған ңазаң елінің
ңылуға ңұдіреттен, Жүрегіме түсті өрт. бұл соңғы көтерілісі патша өкіметінің бірТайды аяғым ескі серттен, Түсті емсіз жола табан асты ететін отаршыл тәртібіне
қатты дерт (Абай). 3. Ңызметтен цуылды, карсы тұру еді (X. Е.). Омарбек жесірін
орнынан айрылды. Бірер жыл отырып әкетіп, аяц асты болғысьі келмейді Жоледі, қызметтен аяғы тайъіп, кетіп ңалды тайдың (Ң. Тай.).
(AT).
АЯҢ [ТАБАН] АСТЫНАН Кенеттен,
АЯҒЫ ТҰСАЛДЫ Діцкеледі, болдыр- бірден, күтпеген жерден, жоц жерден. Бу
ды. Жиырма-жиырма бестің арасы емес, рый мыңқ етпейтін салмаңты жанның енді
Ңарт басып аяғыңыз түсалынды (М. Б.). бір ауыз сөзді көтере алмай аяц астынан
АЯДАЙ ЖЕР Алацандай аумак, ала- тулағанына Әліби іштей таң қалып отыр
қанның аясындай жер. («Ая» сөзі алаңан (Ә. Н.). Шекербекті аяк астынан бір көңілдеген ұғымды білдіреді). Аядай жерде сіздік басты. Кім білсін, қыз келген бойда
Тоғызбалык колхозының ңостары. Барін- ңұшағыма кұлап кетпеді дей ме, жоң,
де де әдемі арқа. Сәнді, салтанатты. Орта- әлде, біздің -Гүлжанға сұқтана қарағанылық дүкен. Есігі ашық. Радиодан ән сай- мызды жаңтырмады ма, әйтеуір жок жер
ден кіржиіп шыға келді (Ң. Най.). Қос
рап тұр. Халық көңілді (Т. А.).
күрең арындап жөнелгенде, ңосағындағы
АЯЗ ҚАРЫДЫ [СОРДЫ] Суыща арык торының ашамай сүйектері арбаңтоцды. Володя аяз сорып. қызартңан сау- дап, табан астынан шоқытып кетті (Ң. Ж.).
саңтарымен шатасып ңалған түйінді ше- Табан астында не болғанын аңғармай
шуге ңайта кірісті («Жетісу»).
г?алды (Ң. Ң.).
АЯЗ СЫНДЫ Күн ептеп жылынды,
АЯҢ БАСА АЛМАЙДЫ Тырп ете алсуыцтың беті цайтты, күннің ззрі сынды. майды, эрекет ете алмайды.— Бізге бүШұнаң аяз азыраі^ сынды (С. С.).
гінгі таңда техниканың жайын білетін,
салудың, мал бағудың сырларына жеАЯҢ АЛҒЫСЫЗ © АЯҢ АЛЫП ЖҮР- егін
білімді адамдар керек бола бастады.
ГІСІЗ Бір нәрсенің кетітігінен аяц басуға тік,
бізге осындай адамдар тэрболмайды деген мағьінада айтылады. Мектебіміз
биелеп берсе екен. Білімсіз аяц баса алБөлменің іші үріккен ауылдың жұртындай майтын
күн туып гселеді (М. И.).
шашылып жаткан нәрселерден аяц алғысыз (В. Мом.). Кеменің үстінде ирелеңдеп
АЯҢ БАСПАДЫ Жоламады, сацтанжатқан кесінділерден аяц алып жүргісіз ды, жуымады. Жамандык, жақсылыі^қа
еді (ЛЖ).
қарар салкын, Долығы тез басылып, ңайтар каркын. ¥льщңа кошеметшіл қүл
АЯҢ АЛЫС Істің бет алысы, барысы, сыкылды, Ңатерге аяк баспас көрмей арыцғайы. Жігіттер, жағдай ңалай? — деп тын (Абай).
сұрай қалса,— Былтырғыдан жақсы,—
АЯҢ БАСТЫ 1. Қадам цойды, беттеді,
дер едік. Бұған қарап: «былтырғы аяц
алыстары ауызға толмаған-ау» дей көрме- бет цойды. Бұл Найзакараның даудан
ңіздер. Өз көңіліміз толмағанмен, өзге шығып, тартысқа аяц басцаны (М. А.).
шаруашылықтар арасында жақсы аталып «¥лы жол» колхозының атакты шопаны
Күнтуар биыл 66 жаска аяц басты (С. О.).
келеміз (ЛЖ).
2. Қадірсіз, ескерусіз, елеусіз цалдырма.
АЯҢ [Б¥Т] АРТАР Мініс мал, мінуге ¥лы әжеңнің орны ғой, аяц басты етпө
жарар көлік.— Оск ауылда аяң артар (AT).
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АЯҚ БАСТЫРМАДЫ Беттетпеді, жолатпады. «Басңарма мәжілісінде товарлысүт фермасын механикаландыру керек
деп ұсыныс айтып едім. «Ңолмен саууға
болады, басты шатып керегі не» деп, аяц
бастырмады»,— дейді Лесбек (ЛЖ).

АЯТ

АЯҚТАЙ САТТЫ д и а л. Тірідей сатты. Біздің колхоз биыл мал жоспарын
тольщ орындап, 300 қойды аяцтай сатты
(Акт., Ойыл).
АЯҢТАН АЛДЫ [ШАЛДЫ] Қаскүнемдік істеді; сүріндірмек болды. Алдыңғы күні осы Алшынбаймен бірталай сөйлесіп кеп, аяқ кезде Құнаыбай Бөжейге
арнап бір ңатты суың сөз айтқан. Бөжей
арыз беріп, аяғымнап алғанын дойсын.
Волмаса, сұр шекпенді кигізіп, бойын кездеп, айдатңанша тоқтамаспын! — деп еді
(М. Ә.). Бүл күнде, жау жағадан алғаны
рас, Көп дұспан аяцтан кеп шалғаны рас,
Шала өлген қара жылан аңдаусызда, Өкпеден көк найзасын салғаны рас (С. С.).

АЯҢ ЖЕТЕР ЖЕРДЕ Барып-келіп,
катынасуға боларлыц жуыц жер, таяу
төцірек. Ңайырлы байды еш жердең іздегенмен таппайсың. Ол аяц жетер жерде
жоі{ (Б. Ө.).
АЯҢҢА БАСТЫ © АЯҒЫНА ТАПТАТТЫ Цорлады, ар-намыска кір келтірді. Совет соты адамның адамдық касиетін
аяцца басатын, корлайтын заңды ңолдануды білмейді (СССР Конст.).
АЯҢТАНДЫРЫП ЖІБЕРДІ ҮйлендірАЯҢ-ҢОЛЫ ЖЕҢІЛ Бұл жерде цолғанат, тіл алғыш ұғымында айтылып тұр. ді. «Келісі тегін емес, нағашысы осы жоБұл фермадағылардың аяц-цолы жеціл лы аяцтандырып жібермек көрінеді» —
деп, балаша жұмсайтын адамы — Сәпей деген сыбыс тарап жүрді (Т. А.).
(ЛЖ).
АЯҢТЫ АЯҒЫМЕН, ІПАНАҢТЫ ШААЯҚ-ҚОЛЫН БАУЫРЫНА АЛДЫ© НАҒЫМЕН ЖҰТАДЫ Мешкей, жемпаз,
АЯҢ-ҢОЛЫН ЖИЫП, БАУЫРЫН КӨ- парацор, «түйені түгімен жұтатын» кісі
ТЕРДІ Аман-сау босанған эйел туралы туралы айтылады.
айтылады. ...Немере сүю үміті жүрегін
АЯҢ ҮСТІ БОЛДЫ д и а л. Ауруынан
уылжыта отырып, Сырбайдың ңорңатыны — аман-сау, аяк-цолын бауырына алса жазылды, дертінен сауыцты. Еркін аяц
үсті болып, жұмысқа кірісті (Орал., Жән.).
(С. М.).
АЯҢ ҮСТІНДЕ ЖҮРДІ д и а л. КепілАЯҢ-ҢОЛЫН ЖЕРГЕ ТИПЗБЕДІ Жанын цоймады; асыцтырды, тыным берме- де жүрді. Ол уақытша босап, аяц үстінде
di. Аяк-цолын жерге тигізбей, дедектетіп жүр (Гур., Маңғ.).
айдап келді (AT).
АЯҚ ШЫРМАДЫ Бұл жердегі мағыАЯҢ ҢОРАЗДАНДЫ д и а л. Аяц ісіп на: үйленді, семья цұрды. Өзі бойдад
ауырды. Аяц коразданып ауырып жүр жігіт болған соң, көңіліне үйлескен бір
(Гур., Ес.).
бой жеткенге құдаласып, «аяц шырмап»
АЯҢ ЭРЕ ТҰРДЫ Жапатармағай, бәрі кетуде де ниеті болады (ҢЕ).
бірден орнынап тұрды.— АссалаумағаІ,А Я Л ҢЫЛДЫ [ЕТТІ, БЕРД1] Кідірді,
лейкум, Кажымұқан! — деп, ... бәрі аяц
кідіріс берді, шыдас берді. Байжекең өр
өре тұрып кетті (I. Ж.).
сөзінің артынан азғана аял цылуға әрең
АЯҢ САЛДЫ Көңілдес болды. «Ңызыл шыдап, өрт келе жатқандай, тағы да тезаяң» деген бір елді шауып, ат сауырына тез ңайталап жіберді (Ғ. М.). Ол бір күксалып келген бір ңызға аяк салып, сонан ге аял беріп жүре берді (AT).
бір бала туады (ШС). Сол күнде ҢұлтайыАЯН БЕРДІ [БІЛДІРДІ] д і н и. Өңінның аяц еалған Тезекші қара күңнен бір
де болатын істің «киелі* ісүш «әруац» арұл туды (АБ).
цылы кісінің түсіне енуі туралы айтыла
АЯҢ СУЫТТЫ Біраз дем алды, ты- ды. («Аян» деген араб тілінің «кору» маныцты.— Кішкене аяц суытайыц деп ек,— ғынасындағы сөзі; көбіне «қыдыр» кездеді Фильчагин кипақтап (Т. А.).
десуі туралы ңолданылады). Сол Масғұт
АЯҢСЫЗ ҢАЛДЫРДЫ Текке, боска Халифаға уәзір бопты, Тарқатыпты алдыцалдырды. (Бастаған жұмысты нәтижесіз нан көппен топты, Бағанағы дыдыр шал
ңалдыру мағынасында айтылады). Әзір бір уақытта, Түсінде аян беріп жолыгыпешкім иеленбеген бір жердің кені болса, ты (Абай).
мұны аяцсыз цалдыруға болмас деп те
АЯН БОЛДЫ Әйгіленді, белгілі болды.
ойлады (Ғ. М.).
Кер құла атты Кендебай батыр атанып,.
АЯҢ-ТАБАҒЫН БӨЛІП ШЫҢТЫ Бө- әлемге аян болыпты (ҢЕ).
лінді, жеке үй болды, еншісін алды.
АЯНЫТТГ БІЛДІРДІ Мүсіркеді, есірАЯҢТАҒЫ СУҒА АҒЫП ӨЛ, ҢАСЫҢ- кеді, жаны ашыды. Жанды, жансыздарТАҒЫ СУҒА ҢАЛҢЫП ӨЛ! ц а р г ы с. дың барлығы жыланға аяныш білдіріп,
Болмашыдан опат бол.
өкпесін орынды көреді (ҚЕ).
АЯҢТАЙ БАРДЫ д и а л. Жаяу бар
АЯТ ОҢЫДЫ д і н и. Өлген кісіге арды. Ол жиналысңа аяцтай барды (Гур., нзй цұраннан оцылатын үзінді туралы
Орал, Чап.).
айтылып түр.

ә
ӘБЕС КӨРДІ Лайыцсыз деп тапты, ца
те, артыц деп есептеді. Ойланбай сөйлегенін әбес көрді (AT).
ӘБІГЕР БОЛДЫ © ӘБІГЕРІ ШЫҢТЫ
© ӘБІГЕРГЕ ТҮСТІ Асып-састы, берекесі
кетті, цуаты кашты. Кұсайын ңатынымен,
бала-шағасымен сасқалақтап, әбігер бола
калды (С. С.).
ӘБІГЕР ШЕКТІ Әуре-сарсаңға түсті,
әуре болды. Айналамда әбігер шегіп, аласұрып, апы кіріп, күпі шығып жүрген
адамдарды көрдім (ЛЖ).
Ә [А] ДЕГЕНДЕ [ДЕГЕННЕН...] 1. Салғаннан, бірден. Аптығып э дегеннен амандаспай, Әдепті үйренбейсің, Жамбыл жастай (Жамбыл). Өктем күшпен өршелене
енген жауды э дегенде сүріндіріп жіберіп,
жылжытпай қоюдың сәті келмеді (Е. Ә.)
А дегенде құтырған пәледен жан сауға
қылып, жанын қорғай бастады (С. С.).
2. О баста, шу баста. Адам баласы осы
күнгі тілге ә дегеннен ие болған жоқ
(ЛЖ). Осыдан он бес жыл бұрын Семейдегі Н. К. Крупская атындағы педагогикалық институттың филиалы болып бөлінген оі?у орнында ә дегенде 200 студент
ңана оңушы еді. Оі^ытушылар қатары да
аз болатын (Ғ. Ңас.).
Ә [А] ДЕГЕНШЕ Лезде, бірден, көзді
ашып-жү\мғанша. Біз де құлақшынымызды бұлғай кетіп барамыз. Ә дегенше мұның көп әсері болмағандай еді, біз ұзап
кетсек те, Гүлжанның тебе басында жалғыз отырып қалуы ілгері баскан аяңты
кейін тартып, кілт тұра қалдым (Ә. Ә.).
Мешеу ел, меңіреу жапан гүл жайнайды,
Барады о дегенше айлығына (С. Б.).
ӘДЕП КӨРГЕН Ибалы, үлгі көрген.
Жасынан оцу оңып, көпті білген, Несиелі
сөз жоң, әдеп көрген. Сенен асып басңаны таңдамас ем, Жүрегің мендік болып,
қолға түссең! (С. Т.).
ӘДЕП САҚТАДЫ Ибалыц етті, үят
саңтады. Сары саңалды ұлыңтың өңі-жүзін аңдай бере, Мәкен ішінен «мына кісі

орыстың бір сұлу адамы екен» деп ңалды.
Әдеп саціағаны болмаса, Мәкен бұл
сәтте де үрейленіп, қорықңан жоқ
(М. Ә.).
ӘДЕПТЕН ОЗБАДЫ Иба сацтады,
ұяттан озбады, сыпайыльщ жасады, әдетғұрыптьі бұзбады (АС). Жүректен ңозғайын, Әдептен озбайын. Өзі де білмей ме,
Көп сөйлеп созбайын (Абай).
ӘДЕП ТҰТҢАН Үлгі еткен, үлгі үстаған.
Ә ДЕСЕ, МӘ ДЕДІ 1. lc-цимылы, царсылыц әрекеті дайын түрған кісі туралы
айтылады. Сау басың дауда болар өскеніңше, Күш кетіп, э десе, мә дескеніңше
(С. К.). 2. Үрысцац, бет бацтырмас, бетімен
кеткен адамға айтады. Жамал жүре-жүре
э десе, мә дейтін болды (Ң. Тай.).
ӘДЕТ ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Дағдыландьі,
дэстүрге айналдырды. Не жаманшылың
болса да, бір эдет етсе, қазаң ол әдетінен
еріксіз ңорыкқанда я өлгенде тоқтайды
(Абай). Тән сүйгенін бермесе, Жан шыдамас жаны ашып, Бере берсең бер десе,
Әдет етер қарысып (Абай).
ӘДІЛ БОЛ Турашыл бол. Досыңа достың — қарыз іс. Дұшпаныңа эділ бол.
Асығыс түбі — өкініш, Ойланып алмаң —
сабыр сол (Абай).
ӘДІЛЕТКЕ ШӨЛДЕТТІ Туралыща зарыцтырды. Дұрыс бастар басшы жоң,
Әділетке шөлдетті (Д. Б.).
ӘДІЛ ¥СТАДЫ Қиянат жасамады,
жұртты әділ биледі, Билеген соның бәрін
эділ үстап (Ш. Ж.).
ӘЖЕП БОЛДЫ д и а л. Табалау мағынасында. Ңой десе, ңоймап еді, әжеп бол
ды, құсынан айрылыпты (AT).
ӘЖЕП КАЛДЫ Таңырцады, таң-тамаша болды. Баланың жауабына әжеті цалды (ҢЕ).
ӘЖЕП ОЙНАДЫ Жацсы сұцпат цылды. керемет, тамаша ойнады. Мына тама-

— 81—

ғын таппай жүрген жаман шал менімен
әжеп ойнады ғой (ҢЕ).
ӘЖЕТКЕ
[ҢАЖЕТКЕ]
ЖАРАДЫ
1. Өтеуге жарады. Мен пұл болып эжетке
жарап, сендерді өлімнен алып қалатын
болсам, мың жаным болса да ңидым, мен
садақаі (Б. М.). 2. Өсті, ер жетті. Забира
сияңты әкесі Зиядин де момын, тіл алғыш
болатын. Осы үлкен ұлы, ¥лы Отан соғысы кезінде, эжетке жараті қалған (ЛЖ).
ӘЖШ [АЖЫМ] БАСТЫ [TYCTI]
Беті цыртыс-тыртыс болды, цатпар-цатпар
сызыц түсті. Үстіндегі киімі ңалың әжім
басцан бетіндей жүдеу (С. Жүніс.). Батыр-ау, бэріңнің де маңдайларыңды әжім
басып кеткен бе, қалай? (X. Е.). Мен дағы
көп есіттім жастың назын, Ңол жетпеске
қол созар бар ма лажың? «Боламын» деп
жүргенде болат қайтып, Жалын сөніп,
жас жүзін басады ажым (Абай). Жүзіне
әжім түскен орта жастағы әйел көзін
ашты (Ғ. С.).
ӘЖШ ТАРТҢАН БЕТІ, БАРШЫН
ТАРТҢАН ЕТІ Қарт кісі туралы айтылады. (Бұл фраза, көбіне, Жетісу қазақтарында ңолданылады. Ңырғыз тілінде «баршын» алты-жетіден асқан бүркіт).
ӘЗ БОЛДЫ Су қараңғы соцыр болып
ңалды. Барлық денем cay, тек көзім эз
боп қапты — деді Балғын (С. Бақ.).
ӘЗЕЗІЛДЕЙ АЗДЫРДЫ Жын-сайтандай, арбаушыдай азғырды. (Бұл жерде
ақын ерекше жан толғанысын айтып тұр).
Кеттім-ау, мен ұшырап бір кеселге? Бардым-ау, өзім анық білмесем де... Аздырдың әзезілдей сұм домбыра Ңу басым,
күйге сенбеі Күйге сенбе! (I. Ж.).
ӘЗЕЛДЕ ЖАЗҒАН ІС Ежелден бүйьірған іс; тағдырдың жазмышы. Әзелден
жазған іс болса, Несіне мұның куйелі
(Ш. Қ.).
ӘЗЕР ДЕГЕНДЕ Зорға дегеиде, эрең
дегенде. Әзер дегенде тұтанып, жалыны
ңазан түбін енді жалай бастаған от тағы
да сөніп ңала ма дегендей шегір көздерін
оща кадай түседі (Ә. Ш.)- Көлденең салынған бастырыңты сырғытып, ентігіпдемігіп әзер дегенде қақпаны ашты
(Ж. Ж).
ӘЗ Т¥ТТЫ Қадірледі, цүрметтеді, сыйлады, nip тұттьі, әулие тұтты. Әз тұтуға,
сыйласуға, Ңалмады жан бір татыр Сыпыра батыр, Пеле шаңыр, Болдың акыр таптаңыр (Абай).
ӘЗІЗ [РАЗИЗ] ЖАН Ардацты, цасиетті деген үғьімда. («Әзіз» — араб сөзі, сүйкімді, ңымбатты). «Ғазиз жанымды әділеттің жүрегіндей Москвам үшін соның
топырағында бердім» дейтін секілді Жұматай (Ғ. С.).
ӘЗІЛІ ЖАРАСТЫ Еөңілі, сөзі жарасңан сыйлас, сырлас адамдар туралы айтылады. Әкең де болса бір жолдас, жарас6-160
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цан әзіл теңменен (М. Сұл.). Әзілің жарасса, атаңмен ойна (Маңал).
ӘЗІР АСҢА АЯҒЫН АЛА ЖҮПРДІ
Еңбексіз күнелтті, даярға тап болды.
— Сен шіркін әзір асқа алғыцды ала жүгіретін нағыздың өзісің ғой (Т. А.).
ӘЗІРЕЙІЛ [ЖЕБІРЕЙІЛ ] ПЕРШТЕ
д і н и. Жан алушы періште.
ӘЗІРЕТ ӘЛШЩ КҮШІ Асцан алып,
күшті. (Мұндағы «Әлі» — ислам діні бойынша төрт халифтің бірі; «әзірет» —
арабша, мәртебелі мырза). Айкасқанның
терісін, Шаранадай жыртңан ер. Әзіреті
Әлініц Әціс-күиіін тұтқан ер (I. Ж.).
ӘЗІРЕТІҢІЗДІҢ КӨЛЕҢКЕСІНДЕ Сіздің арцаңызда, сіздің патихаңызбен. (Ңазіргі уаңытта көбіне, әзіл ретінде айтылады). Әзіретіңіздің көлеңкесінде, амансау жүріп жатырмыз (AT).
ӘЗІР ЖАУАП КІСІ д и а л. Тіл мен
жағына сүйенген кісі туралы айтылады
(Ң. орда).
ӘЙЕЛ ЖАНДЫ [Ң¥МАР] Қыз, цатынға мейлінше «әуес» кісі. Патшасы Түрікменнің әйел цүмар, Сұлуды сыйға тартсам оған да үнар (Б. Аман.).
ӘЙЕЛІ [ҢАТЫНЫ] ¥Л [БАЛА] ТАПҢАҢДАЙ ҢУАНДЫ © ӘКЕСІ БАЗАРДАН
КЕЛГЕНДЕЙ ҢУАНДЫ Өте цатты цуанды, мәз болды. Әйелім үл тащандай цуанып, ңұрығымның басында тұрып секіре
беріппіні (ҢЕ). Кешкі күн кұлаі{танса,
катының үл тащандай сүйін, Ертеңгі күн
ңұлақтанса, Еліңді жау шапқандай күйін
(Маңал). Баяғы кашңан етігім анадайдан
көзіме оттай ұшырады. Қатыным бала
тащандай цуанып, секіре беріппін (ҢЕ).
ӘЙ КӘПІР АТАНДЫ [БОЛДЫ] Исламды уағыздаушылар бойынша басца діннің
уәкілі туралы айтылады. (Ңазірде сықақ
ретінде ұнамсыз, жағымсыз кісі туралы
да айтыла береді). Жақсылығын пайдалана отырып, өзіңді *Әй кәпір атандырасыцI» — деп әбден киініп ап,— біздің бұл
хал солай болды ғой, Жамила? — деді Қасен (М. Ә.).
ӘЙТ ДЕГЕНДЕ Лезде, шапшаң, тез.
Екпініне шаң ілеспей, әйт дегенде алты
ңырдан бір-аң асып, Керңұла ат зымырап келеді (ҢЕ).
ӘКЕЙ-ҮКЕЙ [ӘПКЕЙ-ҮПКЕЙ] БОЛ
ДЫ Ымы-жымы бір еді, тату-тәтті еді.
Бір кезде бала едік біз әкей-үкей, Екі жолға салды ғой құрғыр көкей (ХӨ). Одан
кейін де Ңажымұкан талай рет ғажап
күштер көрсетуіне куә болған мен кейде
тілдесіп те жүргенмен, дәл мына Аі^мешіт
сапарындай әкей-үкей боп сырын ала
койған жоц ем (С. М.).
ӘКЕҢНІҢ АЛА МОНШАҒЫН АЛЫП
ПА ЕДІМ © ӘКЕҢНІҢ КӨЗ Ң¥НЫ БАР
[ҢАЛДЫ] МА? Әкецнің ацысы бар ма;
атаңның }{үны бар ма, не ацыц бар, цандай өшің кетті деген мағынада айтылады.
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(Ыза кернеп, ажуалағанда айтылады).
Естісе кім мұны жаттап алар, Алты баңан
тепкенде әнге салар, Әкесінің көз цүны
бардай іздеп, Кім жазғанын боз азбан
тінтіп табар (С. Т.). Ңорабай ентелеп
келіп акырып жіберді: Әкеңнің көз куны
бар ма еді? Мен Ңорабай...— деді (М. Ә.).
ӘКЕСІН ӨЛТІРГЕН ЖОҚ Жазыцты
емес, тиіскен жоц. — Наң көргенсіздің
өзі. Әйтпесе, соншама шаптығатын әкесін
біз өлтірген. жоц едік ңой — деді Шәмшігүл (С. Ш.).
ӘКЕСІН ТАНЫТТЫ [КӨЗІНЕ КӨРCETTI] Сайтанын щғьіп алды, жанын.
көзіне көрсетті, сазайын тарттырды.— Әй,
сен өзің көзіңді ашып ңараі Уәли кенет
ашуға мініп көкпеңбек болып дірілдеп
кетті.— Әкеңді танытармын мен сенің,—
деді Ержанға (Т. А.). Ол, Аңпан өзі
ешкімге соқтыңпайды екен де, соқтыкқанның әкесін танытады екен, сондьщтан
оған ешкім жоламайды екен (С. М.).
ӘКЕСІН ШЫҒАРДЫ Үлкенін, зорын
шығардьі. Маскүнем ңым-ғуыт төбелестің
әкесін шығарды (AT).
ӘКЕСІНЩ ҢАМШЫСЫ ТИІП ЖҮР
Бесіктегі сәбидің әкесі жол жүріп, келу
мерзімі таянғанда айтылады. (Бұл фраза,
көбіне, өзіл-оспаң ретінде жұмсалады).
ӘКЕСІ ӨЛГЕНДІ ДЕ ЕСТІРТЕДІ Қандай
ауыр жағдай болса да жасыруға болмайды; бетіне цаймыкпай, тайсалмай турасын айтып салады. Тілді алсаң елге де,
кемпір-шал, бала-шағаға да пәле тілеме.
Байлау сол, әкесі өлгенді де естіртеді, жігітіңді бересің...— деді Жантасқа (М. Ә.).
ӘККІ БОЛҒАН Ңу, талайды цүртцан,
тіс цащан. Әй, эккі болған неме екенсіндер. Мызғымас ңу екенсіңдер! — дейді
Алдар ішінен (ҚЕ). Арғыннан шықңан ңу
екен, Әккі болған сұм екен (ҢЖ).
ӘККІ [КӘНІГІ] ЖАУ Қу. айлакер,
сыр мінез дүшпан. Бұның бірін бере алмай, албырт жасты айбалталы әккі жауға
ңұр ңол жібердім. Бірақ аң батамды ала
кет (Ғ. Мұс.).
ӘЛ [БОЙ, КҮШ] БЕРМЕДІ Ырыща
көнбеді-, күшке салып жөнге келмеді.
Әл бермей Чкаловңа соңынан соңңан дауыл, Тигізді көп әсерін ұшуға ауыр (А. Т.).
Айтуың ұят басқаға, Бетімен кетсе бер
мей бой (Қ. Ай.). Ңатал ажал із салса да
көңілге Бой бермейміз, бас имейміз өлімге (С. М.).
ӘЛДЕКШНІҢ СӨЗІН ҢАЙТЕСЩ Еездейсоц біреудің сөзіне қүлац аспа. Әлдекімнің сөзін кайтесің, көлденең көк атты
не демейді (AT).
ӘЛДЕҢАНДАЙ БОЛДЫ [БОЛА ҢАЛДЫ] Өзінше бола цалды, бәлдене цалды.
Ей, өзің, неменеге әлдецандай бола цалдыц? Бастықтың ңолын ңайырма,— деп

Хасен де Башарды бастырмалата жөнелді
(С. Ад.).
ӘЛ-ДӘРМЕННЕН
АЙРЫЛДЫ © ӘЛДӘРМЕНІ [Д1РМАНЫ] ҢҰРЫДЫ © ӘЛ
КЕТТІ^_Буыны босады, күш-цуаты цүрыды, цалікырады. «Әу, бірдеме деп аузыңды жыбырлатсаңшы тым болмаса» дескен кекесін көтермеші дауыстар көбейіп
бара жатңанда, әл-дәрменнен айрылып
отыра кетіпті байғұсың (ЛЖ). Қаусаған
отыз тісім ңайта шықты, Болғанда қызыл
иек, әлім кетіп (Жамбыл).
ӘЛДЕН [ЭДДШЕН] АСТЫ Асылъщ
етті, тәкаппарлыц жасады. Батыр, батыр
дегелі, Дәу перімсіп екеуің әлден асцан
екенсің Тайғаң болса табаның, Тантырамай шыныңды айт. Өзім берем есесін...
(М. Ә.).
ӘЛДЕ НЕ Бір нэрсе, бірде,ме. Гүлнәр
сәл үндемей отырды да, бір кезде есіне әлде не түскендей боп күліп жіберді
(Н. Ғаб.).
ӘЛДЕ НЕ УАҢЫТТА © ӘЛДЕН УАҢЫТТА Біраз уацыт еткеннен кейін, біраздан соц. Әлде не уақытта баласы есін
жиып: «Маған осы ңызды алып бермесеңіз, мен сізден безем»,— деді (ҚЕ).
ЭЛЕЙ БОЛСЫН! «Жол болсын!» деген
тілекке айтылатын жауап.— Ал, жол бол
сын, шырақтарым?— Элей болсын! Біз ел
аралап жүрген күйші боламыз (Т. А.).—
Жол болса, элей болсын, карындасым,
Желкеңе
түйіліпті
сүмбіл
шашың
(Ғ. Малд.).
ӘЛЕК [ЭУРЕ] БОЛДЫ © ӘУРЕ-САРСАҢ БОЛДЫ© ӘЛЕККЕ [ӘУРЕ-САРСАҢFA] ТҮСТІ © САРСАҢ БОЛДЫ © САРСАҢҒА [ЭУРЕГЕ] ТҮСТІ Шала бүлінді,
сабылды. Осы оймен Сейіт барад болып
әлек, Денені жалғастырған сынып бөлек,
Жараткан ұрғашыны «тэңіріге», Кей кундер жылап жүріп айтты нәлет (С. М.). Бір
заман әлек болды барша елім, Қалмады
ңыдырмаған ешбір жерім (Ы. А.). Бір кез
де ңатты жел тұрып, теңіз толңып, элек
болды (А. Маш.). Бүйтсең кен аласың,
мыңты атанасың деп, аукаттыларды азғырғалы әлек болып жүр (Абай). Есентайлар ңайта келгелі, байдың іррасы жанжақңа бұлан-талан кісі жүгіртіп, асығые
эрекетке кірісіп элекке түсті (М. Ә.). Жылкыдағы айғырды іздеп барып, Түніменен
таба алмай әлек болды (ҢКБС).
ӘЛЕКЕДЕЙ ЖАЛАҢДАДЫ © ӘЛЕҢКІДЕЙ ЖАЛАНДЫ Қылшылдап сацадай
сай түрды. (Мұндағы «әлеңкі»— ұйғырша
«элеңгэ», жалын деген мағынаны білдіреді. «Жалынды сәлем» дегенді ұйғырша
«әләңгилик салам» дейді). Мектеп үйінің
Чабырғасы белуардан асып, әжептәуір
биіктеп ңалған. Әлекедей жалаңдаған қырық шаңты адамның пәрменді кимылына
көзің мен көңілің тойғандай (С. О.). Қүйымшағынан майы шыңңан өгіздер, жегуге
әзірленген аттар, әлеңкідей жаланған жігіттер (F. М.).
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ӘЛЕК САЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Бүлік салды,
жанжал-шатац шығарды, әбігерге түсірді.
A if киімді, денелі aif садалды, Соқыр-мылңау танымас тірі жанды. Үсті-басы аң қырау, түсі суъщ, Басңан жері сыңырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен
ңар, Кәрі ңұдаң ңыс келіп, әлек салды
(Абай).
ӘЛЕК-ШӘЛЕК БОЛДЫ © ӘЛЕК-ШӘЛЕГІ ШЫҢТЫ Әуреге түсті.
ӘЛЕКЕЙ-ШӘЛЕКЕЙ БОЛДЫ д и а л.
Бейберекетін шығарды. Уақытым жод,
маған тамақ қылып әлекей-шәлекей болмаңдар (Алм., Шел.).
ЭЛЕМ БАЙЛАДЫ Қастерлеп белгі тацты. Әркім-аң әлем байлап жүйрігіне, Цұйрығын сайгүліктің түйді міне. Жапсар ел,
жаңын көңіл тілектес боп, «Бәйгелі болсын!» деп жүр бір-біріне (I. Ж.).
ӘЛЕМГЕ АЯН Кепшілікке белгілі,
жұртца белгілі. Ер боп туған батырдың
Әлемге аян ісі бар (Ц. Ңуан.).
ӘЛЕМГЕ [ЖИЬАНҒА] Н¥РЫН ШАШТЫ Барлыц жүртца жарыц-сэулесін түсірді. (Бұл жерде бостандык, теңдік ұғымында). Ңызыл жалау ұйтқытып, Әлемге нүрын шашцан күн, Айдаһарды қорңытып,
Аптығын судай басңан күн (I. Ж.).
ЭЛЕМ САСИДЫ Дэмсіз, сасыц көрінеді. Ңазыға тойсаң, ңарта әлем сасиды (Ма,қал).
ӘЛЕМ-ТАПЫРЫҒЫН ШЫРАРДЫ ©
ӘЛЕМ-ТАПЫРЫҢ [ТЭПІРІК]
БОЛДЫ
Астан-кестен цылды, асты-үстіне шығарды.
Қардың әлем-тапырығын шығарып, боран
түтеп цоя берді (С. О.). Бұларды тағы ңандай «Барса келмеске» жіберуді ойлап іштей әлем-тәпірік (I. Е.). Екі жақтан бірдей
атылған мылтың, тартылған садақ, әлемтәпірік бір цияпат (I. Е.).
ӘЛ [ЦУАТ] ҢЫЛДЫ © МЕДЕУ ЦЫЛ
ДЫ [Т¥ТТЫ] Сүйеніш етті, цуат көрді.
Елсіз жүрсең көрер ең, Салғанда үйде сан
бүлікі Жүре көр анам жүдемей, Сөзімді
осы әл цылып (Р. 0.).
ӘЛПЕШТЕП ӨСІРДІ [БАЦТЫРДЫ] ©
МӘПЕЛЕП ӨСІРДІ Бағып-қацты, алацанына can өсірді. Боз інген бота туады, Мәпелеп шал мен кемпірге, Әлпештеп оны бацтырды (ЦЕ).
ӘЛТЕК-ТӘЛТЕК БАСТЫ Әбден болдырды, шаршады, цалжырады, тәлтіректеп жүрді. Ал өзім неше күнгі үзаң сырңаттан тұрғандай аягымды әлтек-тәлтек
басамын (ҢӘ). Жаттығудан дайтқан бетіміз. Ол аяғын әлтек-тәлтек басады (ЛЖ).
ЭЛ [ХАЛ] ҮСТШДЕ Өлім алдында.
Мен барсам, Молдағазы әл үстінде екен
(С. М.).— Көріп келдік. Кэмшат ауру, эл
үстінде. Бізді танымады,— деп Абай тоңтап ңалды (М. Ә.).
ӘЛІ [КҮШІ] ЖЕТТІ [КЕЛД1] Күші басымдыц етті; шамасы жетті. Жалғыз қа-

эли т

тынның әлі кімге жетсін, Есітіп іші күйіи
отырады (ҢКБС). Жәй жату — тек бүгінгі
жанның ңамы, Ңаперсіз шөп жейтұғын
малдың қамы. Өзді-өзін талап жеген әлі
жетсе, Хайуан сахарада аңның ңамы
(А. Қор.). Ңайратым мәлім, Келмейді элім,
Мақсұт алыс, өмір шақ (Абай).
ӘЛІМ-БЕРІМ КҮНЕЛТЕДІ Өлме-талма,
ептеп-септеп тіршілік ету мағынасында айтылады. Грузчиктер бір замандарда ашарың, елдерінен кәсіп іздеп, ішерлік, күк
кешерлік талшың іздеп келген қазаң кедейлері, Затон пароходтар жұмысында ашжалаңаш болмай, әлім-берім күнелтеді
(М. Ә.).
ӘЛІМ ЖЕТТІ ҢЫЛДЫ Тартып алды,
күш ісөрсетті, зорлыц етті. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін бір түлкі
элім жетті цып тартып жей береді екен
(ҢЕ).
ӘЛІМСАҢТАН [ӘЛМИСАҢТАН] БЕРІ © ӘЛМИСАЦТАН [ЖАУ ӘЛМИСАҢТАН] КЕЛЕ ЖАТҢАН Ежелден, баяғьідан, атам заманнан бері царай. (Ңазаң тілінде «Әлмисактан бері мұсылманбыз» де
ген діни ұғымды білдіретін де фраза бар;.
Отырған әйелдер кәдуілгі әлмисацтан. келе
жатцан әдеті бойынша, ауыздарын тагы
бір сылп еткізді (Ғ. М.).
ӘЛЩ БІЛМЕГЕН ӘЛЕК Өзінің шамашарцын. білмеген адам туралы айтылады.
Енді жеңілген, жентек жеген Оразбай жіберген қол ғана емес. Ең әуелі әлін білмей
әлекте ңалып, мазаңта болып отырған
Оразбай, Жиренше, Абыралы, Тәкежандар сияқты тынымсыз бүліктердің өздері
болды (М. Ә.).
ӘЛІН [ӘЛ-КҮШІН] ЖИДЫ Қуаттанды.
тынъщты, күшін жиды. Сандалып келе
жатқан aifcaif киік, Бір тоңтап, анда-санда
әлін жиып. Ақбөкен сахараның қара көзі,
Атты екен дандай мерген көзі ңиып (С. С.).
ӘЛІНІҢ КЕУІР ҢЫРҒАН ЗҮЛПЕРШДЕЙ Өте өткір, жойцын, алғыр. Шалғыны
шыңғырлатып жанып-жанып, Жоңңабай
жоңышдаға ңалды салып. «Әлінің кеуір
цырған зүлперіндей» Үйіріп қырып-жойып
кетті жарып (I. Ж.).
ӘЛЩДІ [ӘДДІҢДІ] БІЛ © ӘЛІҢЕ ҚАРА Шамаңа цара, шамаңды біл.
1 ӘЛШТІ ТАЯҢ ДЕП БІЛМЕДІ Хат танымайтын, сауатсыз адам туралы айтыла
ды. («Әліп»— араб сөзі, араб алфавитінің
бірінші эрпі таяқңа ұқсаудан алынған).
Сахарада өмір кешіріп жүрген ңазақ балалары үш түрлі жолда болады. Біріншісі
жасынан бір ауыз ғылым оқымаған, эліпті
Ітаяқ деп те білмейтін, айуан секілді ішіп'жеп, мал бағып, өсек аңдып, айтуға ауыз
!>шошитын неше түрлі бұзың мінездерме*нен ңараңғылыңта күнін өткізіп бара
н ы (С. Т.).
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ӘМПЕЙЛЕСЕ ҚАЛДЫ 0 ӘМПЕЙ-ЖӘМПЕЙ БОЛДЫ Шүйіркелесті, сырласты.
(Ьампа — парсыша, серік, жолдас, сүйеуші). Ңарашы, мына екеуінің эмпейлесе цалуыні (AT).
ӘМІРКЕН ЕТІК Әдемі, жылтыр етік.
(Орысша «американский» деген сөз ыңшамдалып, ңазаң тілінде «әміркен» болып
кеткен).
ӘМІР [Б¥ЙРЫҚ, ЖАРЛЫҚ] БЕРДІ
[ETTI] Бүйырды. ...Тез жиналыңдар! —
деп өз жауынгерлеріне »мір берді (Ә. Ш.).
Ңартайып арыстанның әлі кетіп, Сүйекке
ңатаң тиіп жатңан төсек, ІНаңырды бас
адамын әмір етіп (Б. Өт.).
ӘМІР ЖОҢ д и а л. Дажыл іжоц, тымыштыц жок. Осындай хабар келісімен,
бізде эмір жоц (Шығ. Ңаз., Больш.).
ӘМІРІ [БИЛІГТ, БҮЙРЫҒЫ, ЖАРЛЫҒЫ] ЖҮРДІ Дегені, айтцаяы долды. Әліби заты жуас кісі. Үй ішіне билігі жүре
бермейді (Ә. Н.).
ӘМІРІН [БҰЙРЫҒЫН, ЖАРЛЫҒЫН]
ЕКІ ЕТПЕДІ [ҢЫЛМАДЫ] Айтцанын істеді, бұйрығын орындады. Әке еткеніңнің
маған керегі жоң. Әкесі болар балаларым
жетеді. Алда-жалда Самарқант тағына
отыра қалсаң, әміріцді екі етпеймін деп
серт берсең ңұба-ңұп.— Әміріңізді екі етпеске міне кұран, міне нан (I. Е.).
ӘНШЕЙШДЕ БИ АҒАЛАР © ӘНШЕЙШДЕ БИ AFA [КӨДЕДЕН КӨП ҢАЙНАFA] ТҮЙЕ АУҒАНДА ҢАЙДА ЕДІҢ Керексізде күнде бар, керегінде ізі жоц дайьінға тап жандарға айтады. Әншейінде би
ағалар, үйді көшіргенде бірің жоң (AT).
ӘНШЕН ҢҮЛАДЫ д и а л. Тез, лезде,
эне-міне дегекше жылдам жыцты. Азамат
соғысы кезінде ол ақтардың сегіз офицерін
аттан әнімен цұлатты (Шығ. Қаз., Больш.).
ӘНІ-МІНЕ [ӘШ-ПҮПІ] ДЕГЕНШЕ Лез
де, тез арада, көзді ашып-жұмғанша. Беу,
шіркіннің жүйрігі-ай! Естеместің ңара шоңысынан әні-міне дегенше жеті ңоян алғанын өзім осы көзіммен көрдім (Ң. Тай.).
ӘНШЕ БАСТЫ 1. Шырцап ән салды,
күй тартты. Сонымен сол сапардан і{айтңан елге, Өкініп өміріме кеткен желге. Жаңартңан жан жүректі әсем күйдің Әніне
әсерленіп баскам мен де (I. Ж.). 2. Баяғы
эдетіне басты.
ӘҢГЕЛЕК ОЙНАТТЫ Шыр көбелек
айналдырды, үйіріп әкетті, цан көбелек
ойнатты. Үйдей тастарды эңгелек ойнатып
тау тасңыны келіп қалды (Ғ. С.).
ӘҢГШЕ БҮЗАУ ЕМІЗЕР Қүр, бос сөз
зиянға түсер. Бегдербек кенет қабағын сәл
түкситті де, сөзінің бетін бірден бұрып
өкетті.— Иә, әңгіме бұзау емізер... дегендей енді бітім-келісімге кіріскен жөн бо
лар (I. Е.).

ӘҢГІМЕ-ДҮКЕН
ҢҮРДЫ © ӘҢГШЕ
ШЕРТТІ Шүйіркелесті, сырласты, сөйлесті. Мұны көріп Төлеген, Атының басын
бұрады, Әңгіме-дүкен цүрады (ҢЖ). Жаңыптың су таситын көлігі — жирен қасқа
биенің жайылып жүрген бағытына көз
жібере отырып, екеуі әңгіме-дүкен цүрады
(Ж. Ж.). Біраздан кейін кемпір есін жинаған боп, Күләйіммен әңгіме шертті (ҢЁ).
ӘҢГШЕЛІ БОЛДЫ Басына іс түсті,
хауіп төнді.— Балам, патшаның өз басы
әңгімелі болып жатыр деген не?— деді
Мөңке (Э. Н.).
ӘҢГІМЕ СОҚТЫ Үзбей үзац әңгіме айтты. Хан сампылдап әңгімені соғып отыр
(ҢЕ).
ӘҢГІМЕСІ ЖАРАСТЫ Ортац тіл, жол
тапты; келісті. Бұл әйелмен әңгімесі жараспады. Ңалай айтса да көнетін түрі жок
(Т. А.).
ӘҢГІМЕСІ ІШ АТҢАН ЕКЕН 1. Сөзі
көп мылжың адам туралы айтылады,
2. Көпті көрген тәіжірибелі кісі туралы да
цолданылады.
ӘҢГІР ТАЯҢ Балалардың таяц лацтырып ойнайтын ойыны.
ӘҢГІР ТАЯҢ ОЙНАТТЫ [ОРНАТТЫ]
Билеп-төстеді, үстемдік етті, әлекке түсірді. Орынбор бізбен әзір жауласпай отырса,
ол — ана Кеністің шаруасы. Ертең Кеніс
кете қалса, басымызға әңгір таяц орнайтыны даусыз (I. Е.).
ӘҢКІ-ТӘҢКІ ЕТТІ © ӘҢКІ-ТӘҢКІСШ
ШЫҒАРДЫ Ойран-топыр етті, бүлдірді,
бейберекетін кетірді. Ондай кісі бүтініңді
бүлдіріп, бәсеке, билікке таласып әңкі-тэңкіңді шыгарган болар еді (Ә. Н.). Жүкті
ақтарып, үйдің әңкі-тэңкісін шығарыпты
(AT).
ӘПЕР БАКАН ©ОПЕР БАҢАН, САЛ
СОЙЫЛ © ӘПЕР БАҢАН, ¥ Р ДА ЖЫҢ
Шаш ал десе, бас алатын, даңғой, ұр да
жыц адам. (Оспадар, ожар мінезді адам
туралы айтылады). Мүсілім езу тартып
жымиды. Ңайыр, інісі қаншама әпер ба
цая, болса да, өлер жерін біледі (3. Ш.).
Сарбастың, Дөулетовтің алдыңғы эпер ба
цая үш бұйрығы ауыздан шығысымен, ңол
қойысымен екі етпестен іске асты (С. Төл.).
Әсіресе біздің қынжылатынымыз эпер ба
цая, сал сойыл, ұр да жыц мінездің, төрешілдіктің, менмендіктің, адамгершілік
салтңа жатпайтын жат мінездің ңалмай
жүргендігі (А. Т.).
ӘР АЗҒЫКҒА БІР ЗАУАЛ Азғындыц
жолға түскен адамға да бір тосцауыл болады, арамдығына тыйым салынады. Әр
азғынға бір зауал. Бұл өкімет сол үшін
келген. Сен сүраған соң, шындыңты айттым, балам (Ғ. Мүс.).
ӘР-БЕРДЕН СОҢ Біраздан кейін. Уэли
омбы қарды кешіп жүгіре берді. Әр-берден
соң майдан қайсы, тыл ңайсы, оны да шатастырып алды (Т. А.).
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ӘРБІР ХАННЫҢ ТҰСЫНДА БІР С¥Р- неге қисая кетті де, мұрны шуылдай баоҢЫЛТАЙ 1. Белгілі бір хандьщ эаманда тады (Ж. Т.). Аспанда отыр алла тәтті
цалайда бүліншілік, сұрқия болмай цой- мұңда, ¥мытты барша әлемді, батты сырмайды деген мағынада айтылады. 2. Әр ға. Дел-сал боп еш нәрсені басқарған жоқ,
заманда бір дүлдүл шешен, ацын, сэуегей, Иесіз өз бетімен жатты дүние (I. Ж.).
жырау. Билік айтсын әркімге патша құ- ,
БЕРМЕДІ д и а л. Көңіл бөлмеді,
дай, Әрбір ханның тұсында бір сүрцылтай. зер ЭСЕР
салмады,
бермеді. Сарыбай де
Кешегі хан Ңұсбектің заманында, Мен тү- ген ақын бар ыцылас
еді, өлең айтар кезде домбыгіл өзің қайттің, хан Жамантай (Ш. Ң.).
раның құлағын бұрап-бұрап жіберіп, айӘРЕҢ [ЗОРҒА] ДЕГЕНДЕ Әзер-әзер. қай салушы еді, жас боп өлеңіне көп эсер
(Көбіне әбден ңинап барып орындалған іс- берген жоқпын (Жамб., Шу, Луг.).
ке айтылады).
ӘСІРЕ ҚЫЗЫЛ Құбылмалы, өзгермелі
ӘРЕҢ [ЗОРРА] ТАНЫДЫ Зорға деген- деген мағынаны білдіреді. Сабыр, батыр,—
де білді. Касірет пен қапальщ шеккен сор- деді Ғалия шегініп,— эсіре цызыл тез оңалылар айтумен әрең таниды (ҢЕ).
ды. Жаңа шешек атңан достык, гүлін лыпылдаған ^ұмарлың жалыны жаласа, тез
ЭР КЕМЕЛГЕ БІР ЗАУАЛ Әрбір нэрсе- сөнер,
жаққа барайың (С. М.). Тарлықта
нің бітер, таусылар шағы бар деген мари наздыңүйңылып
алмасаң, Бояма эсіре
нада айтылады. Пайғамбар бізден бұрын цызыл жалған тұра
жарсың. Арадан оттан ысөтті дейді. Әр кемелге бір зауал жетті дей- тың ңызу кетпес,
Біріндей көз таныстың
ді (ҚКБС).
болған жарсың (Ә. Тәң.). Әсіре қызьіл тез
ӘРКШНІҢ ҢОЛЫ ӨЗ АУЗЫНА ЖУ- оңар, бәрінен де солгын озар (Маңал).
ЫҢ Кім де болса өзіне царай тартады, жаӘТТЕҢ ДҮНИЕ Шіркін-ай. Шортанбай,
ңынын цолдайды, ағайынын сүйемелдейді. Дулат
Бұңар жырау. Өлеңі бірі —
Жақсы, жаман болса да ңаның бірге, Өл- жамау, пенен
бірі — ңұрау, Әттең дүние-ай, сөз
сең де, тірілсең де тәнің бірге. Әркіімнің өз таныр кісі
болса, Кемшілігі әр жерде-аі{
аузына цолы жуыц. Егерде өлшестіріп сал- көрінеу тұр-ау!
(Абай).
саң гирге (С. Т.).
ӘУДЕМ [ӘУ ДЕЙТ1Н] ЖЕР Жацын
ЭР НЕ ҚЫЛСА ЕРКІ БАР Не істегісі
иек астындағы жер, таяц тастам жер,
келсе де колынан келеді, көңіліне алған жер,
жетер жер. Ол үнге ңарайласам,
іске ерікті. Ңаншайымның көңіліне қиял дауыс
айналамын, Анамның білем тағы аймалатүсіп, ңапа болып, әуелі алла тағалаға, рын,
жер шығарып can, алдымды
екінші пірлерге мінәжат кылып, жалбары- орап, Әудем
Ңұйрығын қалды бұлғап Майлыаянып айтңаны: Жаратңан ңадір біреу бар, ғым (Т.
Ж.). Ол кебісін кием дегенше, эу
Эр не цылсаң еркің бар (М3).
дейтін жерге зытып кеттім (С. К.).
ӘР САҢҢА [OH ЕКІ САҢҢА, БІРНЕӘУ ДЕСКЕНДЕЙ Келісіп алғандай.
ШЕ САҢҚА] ЖУГІРТТІ Сан қилы цұбылт- Дүркіреп
бэрі жау дескендей,
ты, эркіж әр түрлі жорамал айтты. Ңазы- Жау жетті жанның
ел шетіне эу дескендей. Тұяңбектің үйі бүгін тойға ерте өзірленіп, тан тасырлаған
қағып, Ңара жер
жұртты ерте-аң хабарландырған еді, біраң дүбір ңақты дөң дабыл
көшкендей (I. Ж.).
неге арналган той екенін дэл біле алмай,
әркім эр саща бір жүгіртіп әкетті (Ә. Ә.).
ӘУЕ ЖАУДЫ д и а л. Күн жауды,
Әй, ңалңам, Ңамаш-ай, бір затты бірнеше жаңбыр жауды. Бүгін әуе жаууы мүмкін,
сацца жүгірте беруге болады гой (М. И.).
тез жүруге тырысу керек (Шығ. Қаз.,
ӘРІ ИТЕРІП, БЕРІ ЖЫҒЫП Біреуге Болын.).
ӘУЕЗЕ ҢЫЛДЫ Аңыз эңгіме, лацап
сілтеп, «сен салар да мен саларо цылып.
Кепке мәлім даулы, күдікті жерлердің сөз тарады. Ән болып Көкшетаудың күңібәрін де «әрі итеріп, бері жығып» дегендей ренгені, Сөз болып жат мінезі, шерткен шері; Кетіпті елдің аузы эуезе цып: «Жын
бұлдырга соға береді (М. Ә.).
ңұшып, жалғыз жүрген Ақан пері» (I. Ж.).
ӘРІ-СӘРІ [ДЕЛ-САЛ] БОЛАДЫ БелӘУЕЗ САЛДЫ Жар салды, хабар тагілі бағьіт жоц, не істерін білмеді, дағдарды, әуре-сарсаңға түсті. Не істерімді біл- ратты. Шаһардың халқын жиып той ңылмей көңілім әрі-сәрі болды (AT). Секпіл бет мақ болып жүртқа әуез салды (БЖ).
элгі орнынан тапжылмай, мыналар қайтеӘУЕЛ БАСТА-АҢ [БАСТАН] © О БАСді дегендей, бізді көзімен бағып, көңілінде- ТАН Алгашцы кезден, бүрыннан. Бір таугі күдігін не айтпай, не Сұлтанның айтқа- дагы хайуанды бір арыстан, Билеген патнына сене алмай дел-сал болып тұр (Б. С.). шасы екен эуел бастан, Әділ атак алмаңГүлсім шығып кеткен соң, Алманың өңі шы ниеті бар, Ешкімді ауыртпастан, жытағы бүзылды. Не істерін білмей дел-сал латпастан (Абай).
боп, терезені ашып, аурухана баңшасында
ӘУЕЛІ ҚҰДАЙҒА, ЕКІНШІ САҒАН
шыңылыңтап ұшңан ңұстарға қарап түра ТАПСЫРДЫМ
© АЛДЫМЕН ҢҰДАЙҒА,
берді (3. Ш.). Даладан естілген адам сыб- СОНСОҢ САҒАН
ТАПСЫРДЫМ Біреуге
дыры жан жүрегімді жейді, әлім ңұрып, бар ынтасымен сенгенде
айтылады.
бойым дел-сал болады (Ж. С.). Тұла
ӘУЕНІ [АСПАНДЫ] АЛАҢАНДАЙ,
бойы дел-сал боп, ұйңы басып отырған
Арыстан, аузын аңырайта бір есінеп көпе- ЖЕРДІ ТЕБІНПДЕЙ ҚЫЛДЫ Бір нәрсені
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жоц етіп, кішірейтіп әсірелегенде айтылады.
ӘУЕНІНЕН ЖАҢЫЛДЫ [ТАНДЫ]
Дағдысынан, үйреншікті цалпынан айрылды. Етікші, үйші, теріші, заводшы, ясолшы, кемірші, Жарлы, жалшы, құл-құтан,
Шіріген күндер көмірше, Жарыс тойға жабырла, Әуеніңнен жаңылма! (I. Ж.). Ол бір
зуенінен танбай жүріп отырды (Ә. Н.).
ӘУЕС КӨРДІ [ҢЫЛДЫ, ETTI] Құмартты, цызыкты; жеңсік көрді; тамашалады.
Әуес көріп жүгірген жас балалар Беті-қолы домбығып үсік шалды (Абай). Міне,
бір пленкасы елес берді. Жиһанкез, мұны
неге әуес көрді. Арқалап жас бөбегін қайыршы ана, Нан іздеп кезген талай белестерді (Ң. Б.).
ӘУКЕ САЛДЫ Бұғағы түсіп, күп боп
ісіне цалды; мойнын ішіне тыға, бұғағын
шығара, шалцая, шірене цалды. Үлкеннішінің бәрін басынып алдың. Е, немене,
өзіңнен басқа кісі жоқтай әукеңді салып
кеткенің (Ә. Н.).
ӘУКЕСІ САЛБЫРАДЫ [ТУСШ ЖҮР]
1. Берекесі кетіп, мойны босап жүр. Еңсесі кетіпті... эукесі түсіп жүр (М. Ә.). 2. Ыцғай танытты, бейіл білдірді. Әй қатын, ананы қара!...— деп Жанишаны ңасына шакырды.— Ңұдай берді, ана ңайныңның
эукесі салбырап ңұлап тұр! (Ғ. М.).
ӘУЛЕКІГЕ АУЫЛДАС БОЛМА Есерсоща көрші цонба, жакын жүрме. Ңызықты әкең байдың дәулетіне, Көшкенде көген тартып сәулетіне. Соңынан өкең сыры
мәлім болды, Ауылдас болма деген әулекіге (Айтыс).
ӘУЛИЕ АРАШҢА ШЬЩТЫ д и а л.
Мацтанды, дандайсыды. Оны мадтап қойсаң болды, ол онан сайын әулие ағашца
шығады (Алм., Кег.).
ӘУЛИЕГЕ АТ АЙТТЫ Құрбан шалды,
еадаца берді. Әулиеге ат айтып, ңорасанга

цой айтып, Шыбын жанға жан айтып, Артынан ңуып келіпті, Өлгенде көрген шешесі (ҢЖ).
ӘУЛИЕГЕ ТҮНЕДІ Бүл жерде «кездейсоц, әлдекжнен» деген ұғымда айтылып
түр.— Әулиеге түнеп тапңам жоқ. Бұл сенің де балаң... (Ә. Н.).
ӘУЛИЕДЕН ӘУЛИЕ ҢОЙМАДЫ д і н и.
Дала кезіп әнбиелерге жалбарынды. Шал
баласыз болып, әулиеден әулие цоймай,
ңыдырып, етегін шеңгел сыдырып, өлдімталдым дегенде бір перзент көрген екен
(ҢЕ).
ӘУРЕ ЖАСАДЫ Әлекке салды, әлек
цылды. Патша сарайының күзетшілері
оны сарайға кіргізбей әуре жасайды (ҢЕ).
ӘУРЕ-САРСАҢҒА ТҮСТІ Сабылды.
әлек болды.—Дап, өттеген-ай тағы да әуресарсацға түсетін болдыц ңой!— деп жерге
түсті ол (ЛЖ).
ӘУСЕЛЕСІН КӨРЕ ЖАТАР [КӨРЕЙIH] Шама-шарцын, царсылығын, цоцанлоццысын байцап көрерміз.— Міне сөз!
Ңаратазды дайтесің... Ендігі жерге сендермеи бірге ңарашекпеннің де қосын жегіп
көрейік. Әуселесін кейін көре жатармыз
(Ә. Н.).
ӘШКЕРЕ БОЛДЫ Әйгіленді, жария
болды, сыры ашылды. Жасырын сыр әшіеере болады, масңарасы шықңан ерін есітіп біледі (ҢЕ).
ӘШКЕРЕЛІ БОЛДЫ д и а л. Атацты,
белгілі, жария болды. Сартай деген әшкерелі би болған (Қ. орда, Арал).
ӘШ-ПҮШ ДЕГЕНШЕ Әп-сәттің арасында, лезде, көзді ашып-жүмғаниіа. Әш-пүш
дегениіе жетіп келді (AT).
ӘШ-ПҮШКЕ [ӘЙ-ШАЙҒА] ҚАРАТПАДЫ Еркін цоймады, ырыц бермеді.
Жүрттың дегбірін алып, әш-пүшке царатпады (AT).
’

Б
БАБАЙ ТҮКТІ ШАШТЫ АЗИЗ д і н и.
Ескі ұғымда қолдап-жебейтін эулие хура
лы айтылған. Бабай түкті шашты Азиз
Баламды сізге тапсырдым (ҚЖ).
БАБЫНА [КҮЙШЕ] КЕЛДІ © БАБЫНДА ТҮРДЬІ Баптауы, суытуы келді;
нағыз жетілген күйіне түсті, шабытына
келді. Бабына келген, лепіріп желген,
Жүйріктей жүйткіп шабуға (С. С.). Болдың ңандай жаңа толған шағыңда, Жас
жүректің бір кіршіксіз ағында, Ак сұңқардай айналаға көз салып, Жастық алтын
тұрған кезде бабында (Б. К.).
БАБЫН БІЛДІ [ТАПТЫ] Діттеген ойынан шъщты, тілегін тапты, күйін, баптауын меңгерді.— Бэсе, осы жым-жырт
отырыстың бабын мен де таппай отырмын.
Жан ашыр болмайды ғой, бұндай!...— деп,
Жиренше тіпті күйініп отырғандай болды
(М. Ә.). Айуанның аты айуан да, адам бір
басқа. Адам тілге түсінуге тиіс, жеке бір
ңасаң да, қатып ңалған адамдар болады.
Ондайлар сирек, тап солардың бабын қалай табуды өзім де білмеймін (Ғ. С.). Бақташы еді Есім ңарт, Бабын білген егіннің,
Баяндайын соны ңалт, Балаға да кейбір
күн (Ғ. О.).
БАҒА БЕРДІ Қадір-қасиетін, қүнын
айырып дэл таныды. Ақылды қара қылды
ңырыңқа бөлмек, Әр нөрсеге өзіндей баға
бермек (Абай).
БАҒА ЖЕТПЕЙДІ Өте күнды, аса кымбат; сапасы тым жоғары. Көнеден ңалған
әрбір зат баға жетпес дүние (AT).
БАҒА ҢОЙДЫ Бағасын белгіледі.
Ақыры, жыл аяғында төртібіме де төрттік
баға цойып отыр (Б. С.).
БАҒАНАДАН [МАНАДАН] БЕРІ Біраз уацыт бойы. Секретарьдың бұл бір ауыз
сөзі Ңайырбаевтың бағанадан бері лапылдап отырған көңілін су сепкендей етіп басып тастаған сияқты (Ә. Нұр.).

БАҒАР КӨБЕЙСІН а л ғ ы с. Алдыңда
жайып, бағып жүрген малың көп болсын
деген мағынада.
БАҒАСЫ КЕТТІ Ңадірі хүсті. Бағасы
кеткен жігіттің Бетінен алар зайыбы, Бір
алладан басңаның Көп-ті қылған айыбы...
(Д. В.).
БАҒАСЫН КӨТЕРДІ Қадірін асырды;
жоғары бағалады. Аз ұлттың баласын Көтеріп биік бағасын Білімімен ашып санасын, Ғылым берген партия (ХА).
БАҒЛАН ЖІГІТ Ірі денелі жігіт. Ңасңа
маңдай, қара мұртты бағлан жігіт қырандай қүйылып төнген сияңты (Ғ. Мүс.).
БАҒЫ [БАҢЫТЫ] АСТЫ [КЕЛДІ, ӨРЛЕДІ, ҮСТЕМ БОЛДЫ, АРТТЫ] Дәуірі
жүрді, дэуірледі; бағы жанды, мерейі артты, дегені болды, тасы өрге домалады.
Бацпен асцан патшадан, Мимен асқан ңара артың. Саі{алын сатқан кәріден, Еңбегін
сатқан бала артық (Абай). Аңшыға үқсап
желіккен, Жігіттің мынау бағы асты. Атама! Жоқ! Жок! Неліктен, Неліктен Айгүл
адасты?! (Н. Ш.). Бағыц асцан шағыңда,
Ңұзғын салсаң ңаз ілер. Бағың тайған шағыңда, Тұйғын салсаң, аз ілер (Маңал).
Бағы келген жігіттің Көңлі соғып жоғары,
Жамандыңтан ңалды ол, Өзіне дейді обалы (М. Сұл.). Жеребиде алды жеңіп, Бағы
үстем боп Марияның (С. Б.). Баланың бацыты артцанын көре алмай уэзірі күндейді (ҢЕ). Тәкаппар Дағыстанда Жүсіп ба
тыр, Баңыты асып ңұрбысынан келе жатыр (А. А. Ң.).
БАҒЫ [БАҢЫТЫ] АШЫЛДЫ © БАҢЫТ ОТЫ ЖАНДЫ Мацдайы ашылды,
ырысы тасыды. Бұл тұлпар келш тұрған
әбден бабы, Салбырап тұрғанына деме жа
бы. Маңдайы жарқырап тұр жан^ардың,
Ашылып тұр осы аста мұның бағы (I. Ж.).
Жақсы болып ер жетсе, Балапаны, бөпесі,
Бағы ашылып, анасы, Көкке тиер төбесі
(С. С.). Мендей де ғарып бар ма екен Бацыттың оты жанбаған (А. А. Ң.). Дәм үстіне тура келдің, жолың болады екен. Шах-
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тер болсаң, бағың жанады, қарағым,— деді үйдегі ақсаңал адам (Н. Ғаб.).
БАҒЫ ЖАНБАҒАН [ЖАНБАДЫ] Баг
цытсыз, сор мацдай болды, бацытсыэдыща
үіиырады. Бацтарың жанбаған сорлы балаларым-ай, ендігі күндерің не болар
екен? (ҢЕ).
БАҒЫ КЕСІЛДІ Жолы болмады, сэтсіздікке ұшырады. Бағы кесілді, баяғы
қатшылығы, баяғы кедейлігі, төрелердің
баяғы көз алартып қарауы, мойнындағы
борыштың көптігі зәресін алды (С. Шәр.).
БАҒЫ [БАҢ, БАЦЫТ] ҢАЙТТЫ
[ТАЙДЫ, ҮШТЫ, АУДЫ, KETTI] Дэурені
кетті, бацыты сөнді. Солай деп Салиханың
соты тынды, Сорлының бағы цайтып, сағы
сынды. Сэменді алғашқы ұстап алған
жерде Өлді деп білмей кеткен өңшең жынды (Даст.). Сол кезде Әжібайдың цайтып
бағы, Күпшектің айналды оған күңгірт
жағы, Күпшекті бұрып алу тағы өзінен,
Айтайын оның мәнін тыңда тағы (С. Т.).
Бағы тайып басынан, Пірлері тайып қасынан, Жан торсыкка үсады (ҢБ). Басынан
бацтың тайғаньін Көрмейсің бе, ей ханым
(ШС). Өтірік сөзге алданып, Бақытым ауып басымнан, Әскерім кетіп қасымнан
(М. Ө.). Бидің бағы таярда Үлгілі сөзден
айрылып, Әркімнің мінін ңазбалар (Б. Ө.).
Әзелде бар жазуы Ңұдірет ісі сондай-ды.
Ер жігіттен бац тайса, Цұраса да болмайды (Ш. Ңар.). Мал кетті. Малмен бірге баі(
кетті. Бірақ ру, феодал күншілігі қалып
ңойды (Ғ. Мұс.).
БАҒЫН АЛДЫ Біреудіц бацыт жолын
кесу мағынасында айтылады. Көл ңылып
құйдым талай судай ағын, Сөйлей көр өлмей тұрып, тіл мен жағым, Дүниенің машакатын шектім талай, Алмасын тірілікте
ердің бағын (Ш. Ж.).
БАҒЫН БАЙЛАДЫОБАҢЫТЫН [БАСЫН] БАЙЛАДЫ Бағын кесті; болашағьіна бөгет болды. Есембек ңызының бағын
байлады. Енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жұрт өсек ңылып та жүрді
(Б. М.). Алмасаң басын байлама, бағын
тоңтатпа (ШС). Бағым асып бара ма, Ішің
күйіп отыр ғой! Ә! Байлама бағымды, босат жолымды (С. Ад.). Ырысы жануардың
таймай-аң тұр, Батыраш аруақты ерге айдап-аң тұр. Алдына әлі күнге жылңы салмай, Бацытын бар жүйріктің байлап-ац
тұр (I. Ж.).
БАҒЫН [БАҢ-ТАЛАЙЫН, БАЦЫ
ТЫН] СЫНАДЫ Тәуекелге бел байлады.
Байдың баласы олай ойлап, бүлай ойлап: — Не болса да бағымды сынап ко
реши,— деп сандықты арқалайды да, жыланның айтқан жеріне келеді (ҚЕ). Ертеңгі балуан күресіне кімді түсіру де сөз
болып, күші асқанды шығару үшін, сан
жерде бац сынасу күресі қызу жүріп жатыр (С. М.). Бәйгеден озып келген атты
алайын, Ер жігіт сынамай ма бац-талайын. Жиылып үлкен-кіші отырғанда толқытып «Ақсеркешке» мен салайын (Б. Цож.).

Алып жүр аруаңсыз да, құдайсыз да, Цұланың бацытын сіз де сынайсыз да (I. Ж.).
БАҒЫҢ АШЫЛМАҒЫРІ қ а р ғ ы с.
Сор маңдай боп өт, бейшаралыц күнмен
өт деген мағынада.
БАҒЫҢ КҮЙГІРІ © БАҒЫҢ КҮЙІП
БАҢТЫ ЦАРА БОЛҒЫРІ ң і а р ғ ыс . Басыңдағы бацытың тайып, жер царап щ л
деген мағьінада.
БАДАНА КӨЗ Үлкен көз деген мари
нада айтылады. Көжектей қамыс ңұлақ,
сымпыс құйрық. Бүгілген бадана көз,
мінсіз суйрік, Алмайды қанатсызды қапталына, Жүйткісе көз ілеспес сағым жүйрік (С. С.).
БАДАНА КӨЗДІ КІРЕУКЕ к ө н е.
Бүрынғы кезде батырлар киген ірі көзді
сауыт. Бадана көзді кіреуке, Шар айнасы
бес қабат. Тоғыз қабат көз сауыт Саған
арнап соңтырып... Оны үстіңе кигейсің
(ЦЖ).
БАДЫРАҚ [БАДЫРАҢ] КӨЗ Аларған көз. (Бұл фраза, көбіне, үрейленген
кезде айтылады). Өзің бір жетіскендей
маңтанасың, Өзіңсің бадыраң көз ойла,
жаным (ХА). Сен тимесең, мен тимен бадырац көз (AT).
БАЖАЙЫНА КЕЛДІ Сабасына түсті.
цалпына келді. (Бұл фраза, көбіне, келеке, кекесін ретінде айтылады).
БАЖ ЕТТІ Қаттьі дауыс шығарды.—
Ей, ей, малды есіз тастап қайда барасыз,
ей?! — деп соңымда келе жатқан Дәуір
баж ете ңалды (Ә. Ә.).
БАЗАРҒА [БАСЫН БАЗАРҒА] САЛДЫ 1. Сау басын саудаға салды, әуреледі.
Өзін-өзі базарға салып, бар ақылы кезіндегі аңымактарға «бәрекелді» дегізбек
(Абай). 2. Бой жеткен, күйеуге шықпай
отырып цалған цыздар цыдырғыш болса
да осылай айтылады.
БАЗАРЫ ТАРҢАДЫ [ӨТТІ, KETTI]
Күні өтті, цызығы, дәурені өтті; кызығьі,
ракаты жойылды. Бұл сөзге сәулем не
деп айтар екен. Дүние де бір бейнесіз
сайқал екен. Күн түскен күзгі шөптің
мысалындай Махаббат базары сүйтіп тарцар екен (А. Ңор.). Несіне асығам,— дей
салды
Ләззат қашыртып.— Ойбай-ау,
асықпағаны несі мынаның! Көрмейсің бе,
өзіміз үш баланың анасы болдык. Жігіттен жігіт таңдап жүріп базарыңдьі өткізіп алсаң... (Т. А.).
БАЗ [БАҒЗЫ] БІРЕУ Кейбіреу, кеэ
келген тосын адам. Баз біреу «қарағым»
деп жалынып жүр, Оны да тыңдаймысың
құлаң салып. Жаңсыны жат санамай,
жадыңа алоаң, Толңыған көңілі табар
ризалык (Үш ғас. ж.). Бағзы біреулер
жылап қайтар еді (БЖ).
БАЗ БІР ЖЕРДЕ Кей жерде. Баз бір
жерде жүгіріп, Баз бір жерде кідіріп, Жүгіре басып барады ай (АБ).
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БАЗ КЕШТІ 1. Ажалға душар болды,
өлді. Бақа жаны баз кешер, Ңұлағына
құланның, Ойнаймын деп бойлаудан
(III. Б.). 2. Үміт үзді, күдер үзді, жаннан
түңілді. Үш жүз мьщ адам басқа тіршіліктен баз кешкендей, ас-су татпай, ыстықсуықты елемей, ұйқы, тыныштық дегенді
ұмытып көшеге шығып отырған күйінен
қозғалған жоң (Ғ. М.). — Күндердің күнінде баз кешіп жүріп тапқанымыз осы
бала болды,— деді ағайыным (AT).
БАЗЫНА [-ЛЫҢ] ҢЫЛДЫ [ЖАСАДЫ] Өзімсінді, беті цайтпасына сенді.
Күні суық зымыстан Ңаһарлы қыстан жаз
артық. Көз жұмып күш еткеннен, Базына
цылған наз артың (Н. Н.).
БАЗЫНАЛЫҒЫ [БАЗЫНАСЫ] ЖҮРМЕДІ Өзімсініп жасаған цолцасы өтпеді.
Базынаң жүрмей татуға, Аңдысып ңұда
сүйекпен, Көтеріп тастап иекпен, Ңадірңасиет іс кетті (Д. Б.).
БАЙВАЛАМ САЛДЫ Азар да безер
болды; бет бацтырмады. Жігітек тобын
бастап келген Базаралы байбалам салып,
баңыра-шақыра келген жок. Ол тартынған салмаңпен сөйледі (М. Ә.). Баламның
сөзінен жаным түршігіп, бұл сөзді айтпа
деп байбалам салдым (С. М.).
БАЙ БАСТАС, БАТЫР ҢАНДАС, БИ
ҢҮЛАҢТАС Өзара пікірлес, теңдес мағынасында айтылады. Келіпсің Шормановты тұстасым деп, Бұл Шорман не қылмады нашарды жеп. «Бой бастас, батыр
цандас, би цұлацтас», Шорманға ақылыңды сен беріп кет (Ж. М. Б.).
БАЙ БЕТКЕ ҢОНДЫ Жайлы жерге
цоныстанды. Мен келмеймін дедім бе?
Есік алды ор болды, Үйдің арты жар
болды. Бай бетке цонды, Кедей шетке
қонды (НІС).
БАЙ БОЛҒАН [-ДА] БАҢЫРЫП БО
ЛА МА ЕКЕН! Болған кісі өзін-өзі даурьіғып көрсете ме? Бай болған бацырып
бола ма екен, немене жұртты сонша дүрліктіріп (AT).
БАЙҒАЗЫ БЕРДІ с а л т. Жаңа нер
вен нәрсеге көрімдік ретінде берілетін
сый. Сенде жүзген кеменің, Төрінде менің өлеңім. Өлеңімді Волга-Дон, Байғазыға беремін (М. X.).
БАЙҒАЗЫ СҮРАДЫ Жаңа киген
киімге т. б. нэрсеге цүтты болсын ретінде
сый сұрау салтына байланысты айтыла
ды. Ауылдың артындағы үйлерге барып,
байғазы сүрап кел! — деді кемпір (ҢЕ).
БАЙҒҮС [ЖАЗҒАН, СОРЛЫ] БАСЫМ Бацытсыз, соры цалың, copy, арылмаған басьіЖГ «Көп жаса, бақытты бол,
үбірлі-шүбірлі бол!» — деп балама бага
бергенім-ай сонда! Көптен ұйңы көрмей
сергелдең болып жүрген байғұс басымі
(ҢЕ).

БАЙЛЫҒЫ

БАЙДАН ШЫҢҚАН ӘЙЕЛДЕЙ АЛАҢЫ КӨП Жоцсырауы, іздеуі көп. Байдан
шыццан эйелдей алаңы көп, сайдан шыкңан кісідей ңараңы көп (Магқал).
БАЙДЫ КӨШСЕ, НЕ ЖЕТІ АТЫН
ЖЕЙДІ, НЕ КӨК МОЙЫННАН ТҮЗДЫҚ
БЕРЕДІ Тоғыз цүмалак ойынына байла
нысты айтылады.
БАЙЛАМҒА [ТОҢТАМҒА] КЕЛДІ
Келісті, уәделесті; бір пікірге, шешімге
келді. Ойы шатыса бастады. Әсіресе, Кол
чак жөнінде бір байламға келе алмады
(Ә. Н.). Бір тоцтамға келіп тірелу командирге оңай емес (Б. Мом.). Мен дәрігермен
аңылдаса отырып бір токтамға келдім
(С. HI.).
БАЙЛАНЫП ҢАЛДЫ [ТҮРДЫ] Жанжалдасу, тиісу мағынасында айтылады.
Бұл араға оны мен шакырып келгем
жоц, оның өзі келді, өзі маған байланып
тұрды!... деді Ғайни жәбірленген үнмен
(С. С.).
БАЙЛАР КӨБЕЙСІН! Бие байлағанда
айтылатын тілек. Е, ТәнекеІ Байлар кәбейсін, желің толсын, күлының семіэ
болсыні (AT).
БАЙЛАУ [БАЙЛАУЫН] АЙТТЫ Шешімін шығарып, цорытындысын айтты.
Енді жігітектің бурыл шалы Келден үнсіз дағдарыста ңалған топқа бір-аң кана
байлау айтты (М. Ә.). Өлген бала үшін
тірі балалардың обалына қалмайың. Ертерек келсек, бәлкім, бүгін жерлерміз,—
деп байлауын өзі айтты (Э. Н.).
БАЙЛАУҒА ТҮСТІ Қолға түсу мағынасында айтылады. Алыстан іздеп келгенде, Сендерден қорлық көргенім. Нарындағы тоғыз залымнан Ңұтылдым
деген сұм басым, Ңайтадан түстім байлауға (А. Аз.).
БАЙЛАУ АЛДЫ Сауынға мал алды.
Арқадан ңылдым жайлауды, Әркімнен
алдым байлауды. Ңиямет күн болғанда,
Ңандай жерде мекенім, Мөн ғаріптің
байлаулы? (III. Қ.).
БАЙЛАУЛЫ БҮЗАУДАЙ Өте кіріптар, тәуелді, лажсыз. Өзін әбден бағындырып, байлаулы бұзаудай етпесі 6aD
ма? (AT).
БАЙЛАУЛЫ СӨЗ Үзілді-кесілді токтаған, тиянацхы пікір, ой.— Сүйгенім, айтыңызшы байлаулы сөзіңізді — деді Сыздыц (М. Ә.).
БАЙЛАУЫ ЖОҚ Құбьілмалы, тұрацсыз. Өзіміздікі дей алмай өз малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйңың.
Корее кызар келеді байлауы жоц, Бір
күн тыртың етеді, бір күн бұртың (Абай).
БАЙЛЫҒЫ ЖҮРДІ Малыныц, байлығыныц күшімен жүртты алды, байлығымен зкұрт қараттьі. Байлығы жүрмеген
кезде күшке, омырауға салып кететін
сабаз (Ә. Н.).

БАЙЛЫ ҢҚА
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БАЙЛЫҚҢА БАТТЫ [БӨКТІ] Мол
дүниеге кенелді. Айтпасақ та шет елдік
французға сатқанын: Ағылшынның сұм
Гергерт Байлыща да батканын (Ң. Мұі{.)
БАЙПАҒЫНАН БАСҢА СҮЙЕНЕРІ
ЖОҢ Ешбір арца сүйері жоц, таянышы
жоц, цара табаны, цуаты. Байпағьінан
басца сүйенері жоц мен сияқтыларды
ңайтесің (AT).
БАЙТАҚ ДАЛА © КЕҢ-БАЙТАҚ ЖЕР
Кең жазыц, үлкен елке. Жатыр шалдып
байтац дала, кең пейіл, Ңұшақ жая, шың
дегендей төріме (А. X.).
БАЙТАҚ ЕЛ [Ж¥РТ] Мол, үшан циырды алып жатцан ел. («Байтақ» ертеде
«жұрт, ел» сөзі орнына да жүрген). Жүйріктей жиын жарған ңағып жайтақ. Таңғалтып ән атымен елді байтақ; «Ауылым
ңонған Сырымбет даласына» деп Акан ән
can жатты басты шайңап (I. Ж.).
БАЙТАЛ Т¥РСЫН [Т¥РМАК, ТҮПЛІ
БАС ҢАЙҒЫ 0 БАСЫМЕН ӘЛЕК БОЛДЫ © БАСЫМЕН ҢАЙҒЫ БОЛДЫ Біреуге біреу карасуға мұрша болмады,
әркім өз басыньің цамымен (өзгенің камы
былай тұрсын) болды. «Байтал тұрсын,
бас цайғы», молда-екеңнің бес теңгелік
ақ шапаны да әркімнің колында кетті
(С. Т.).
БАЙТОЛЛАНЫ ҢҮШАҢТАП ТІЛЕК
ҢЫЛДЫ д і н и. Қүдайға жалбарынды,
алланыц рацымын. сұрады. («Байтолла» —
араб сөзі, діни ұғым бойынша Мекедегі
«тәңірден келген» көк тас).
БАЙШЕШЕК БЕТТІ Балғын жүзді,
гүл жүзді. Ңарындай үрген домалақ, байшешек бетті бала едім (Ш. Б.).
БАЙЫБЫНА БАРМАДЫ [ЖЕТПЕД1]
Аныц-цанығына жете түсінбеді, көзі жетпеді, ацицатын білмеді. Бөлекбас Сәуленің бұл сөзінің байыбына бара алмай:
— Е, бастықтарға жалын, жұмысшыларға жалын, бәріне бірдей жалына беруге
жаным жете бере ме менің... — деп (Ә. Ә.).
Не сыр бар Зілңараның зайыбында, Ол
сэтте жете алмадыц байыбына (Д. Ә.).
БАЙЫМ ҚЫЛДЫ д и а л. Хабар берді,
білдірді. Патшаға уәзірлер байым цылды,
Келді деп екі бала сұрап сізді (Т. қор.,
Қарат.).
БАҢАЙШАҒЫНА ДЕЙІН ШАҢТЫ
Түгел, бэрін айтып берді, басынан аяғына
шейін талдады. Жиналыс соңында Қайдар еөйледі. Нұржанның бацайшағына
дейін шағып, соңғы айдағы шәлкес мінезін көзіне басты (3. Ш.).
БАҢАЙЫНАН КЕЛТІРМЕДІ Менсінбей, елемеді, құлац аспады. Жетім отырған жесірімді бір тентегің ат сауырына
салып әкетіп отыр. Бітім сұрап кісі салсам, бацайыцнак келтірмейсіц. Мына найманда алынбай жүрген кегің, тимей жүргең есең болса оныңды айт (М. Ә.).

БАҢАЙЫН САЗҒА ТИГІЗБЕДІ Шаң
жуытпай, бәледен щгтцарды; аман алып
шыцты. Үлгі айтып бір болыстың қазағына, Ықыласпен достарына сыр ақтарған.
Бақайын сазға тигізбей шыңты алып,
Өткел ңып қия жардан ңұлап түрган
(Н. Н.).
БАҢАН АТТАР Құда түскелі барғанОа
7{үдалардан алынатын кәде.
БАҚАН ТІРЕС, ИТ ТАРТЫС Бацастыц, тым-тырағай айтысу, жүлцьісу. Құрылгайдың шарына Бацан тірес, ит тартыс, Көп список партия, Әзір қымыз,
әзір ет (I. Ж.).
БАҢ АУЫСАДЫ Жацсылыц үнемі бір
адамның басында бола бермейді деген мағынада айтылады. Бац ауысады, ырыс
жұғысады деп, біздея бұрынғылары да
тырп етпей отыра берген екен, біз де тырп
етпей отырмыз (Ғ. М.).
БАҢ [ДЭУЛЕТ] ДАРЫСЫН [БЕРСІН,
ҢОНСЫН!] а л ғ ы с. Sop байлъщ, бацыт
басыңа оралсын деген мағынада.
БАҢ-ДӘУЛЕТІ ШАЛҢЫДЫ Байлығы
асты, дәулеті тасыды.
БАҚИҒА ЖЕТТІ Дүние салды, цаза
болды. Вациға жеткен ңайта келмес болар, Келмеске жылаған көздің жасы зая
болар (ШС).
БАҢ КҮНДЕС [ТАЛАС] Бәсекелес,
тайталае. Тек Аңжол бимен бац күндес
Ңобыланды батыр ғана намыс оты күйдіріп іштей алай-дүлей (I. Е.).
БАҢ КОНДЫ [ҢАРАДЫ, ҢАЙРЫЛДЫ] © БАҢ [БАҢЫТ] Ң¥ОЫ ҢОНДЫ ©
БАСЫНА ҚЫДЫР ДАРЫДЫ [ҢОНДЫ]
Дәулет бітті, атац-дэрежесі артты. Өлді
Оспан, Кетті шопан, Енді кім бар бац
цонар (Абай). Бац цараса, қыдырдың батасы даритын көрінеді (ҢЕ). Сортаң жерге
ңақ тұрып Суы ішуге келмейтін. Сараң
байға бац цонып, Ңолынан ңайыр бермейтін Ңоржиғандар бек болды (Д. Б.). Хал5?ым алып теңдікті, Еліме бацыт цонған
күн (ХА). Көрмеді болыстықты Байбас
оңды. Жұрт шулап десе дағы «бацыт цонды»... (С. Т.). Қос ңолы цызыл ңанға боялғанына ңарамай, он жеті жасар Әбілкайырды азулы тілектестері бір мың төрт жүз
жиырма жетінші жылы Дешті Ңыпшаңқа
хан етіп аң киізге көтерді. Бац щгсы басына цонып, аң түйенің қарны жарылды
(I. Е.).
БАҢ Ң¥МАР Мансапцор.— Жоқ, ол
Мырңал, атаңа нәлет, жаман эліне де,
жастығына да қарамастан, сондай бац
цүмар. Баң кұмар адам атакқа болмаса,
ақылға көнбейді,— деді Ңазыбек Тайманға (Ә. Ә.).
БАҢ [БАҢЫТ] Ң¥СЫ ¥ШТЫ Байлығы, дәулеті, дәрежесі тайды. Міне, енді
Бердібек сұмның ңанды ңолы арқылы
Бату ұрпағынан бак цұсы үшып еді, Ал
тын Орда өзімізге ңалған жоқ па? (I. Е.).
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БАҢСЫ [ЖЫН] ОЙНАҒЫ Опыр-топыр, у-шу, даң-дүң болып жаткан орынды
айтады. Жүрген жері жын ойнац (AT).
БАҚ ТАЛАСТЬЩ Каре алмастыц, күндестік, бацастык. Жайыңтың бергі бетіндегі Әлімұлы мен Байұлының, кейбір
мыңты рулардың арасында бак таластыктан туған ру тартыстары мыкты еді
(Ң. Жұм.).
БАҢТАН КІШІРДІ Төмендеді. Сонда
да, мейлі, сөйлейін, Кішірдім бацтан демейін, Халықтың болсын хабары (М. Сұл.).
БАҢЫЛ АЙТТЫ 0 БАҚЫЛ
БОЛ!
Қоштасты; цош, есен-сау түр. Бір күні
бала әке-шешесімен бацыл айтысып, ал
тын су іздеп алые сапарға шығады (ҚЕ).
Өлімнен құтылу жоқ батыр болып, Сөзге
шешен, энге жүйрік акын болып. Барамын алыс сапар ңайтып келмес, Қалыңдар елі-жұртым бацыл болып (Б. Ш. Б.).
БАҢЫЛДАСЫП ҢОШТАСТЫ Өлім
аузында жатцан адаммен цоштасты. Ауру
әкесін қайта-ңайта есіне алып, көзі тірісінде бакылдасып коштаса алам ба, жок
па деген ңорңыныш көңілін мұздатып
отыр (Ә. Н.).
БАҢЫР КҮМІС БОЛМАЙДЫ Жаман
цаниіа мацтағанмен сол жаман күйінде
цалады. Бакыр күміс болмас-ты, Сенің
сүйген Зәйтүнің Сыртын алтын қылсаң
да, Ішін гауһар ңылсаң да, Бозжігіттей
болмас-ты (БЖ).
БАҢЫР ШАЙҚАДЫ д и а л. Кен тазалады, кен жуды. Ңамбаров бацыр шайцап
жатыр (Шығ. Ңаз., Зай.).
БАҢЫТҢА БӨЛЕДІ Бацытты етті;
қызық дэуренге жеткізді. Бақьітка бөлеп
елімді, Ңұтқа бөлеп жерімді, Алтынға
бөлеп кенімді, Теңеді тауға дөңімді (Ү. К.).
Бацытына бөленіп күнде еліттім, Көрген
сайын ғажайып күндер туар, Сол себепті
өзіңді маңтан еттім (X. Ер.).
БАҚЫТ ҢҮСЫ Бұл тіркес «бакыт, цүс
сияцты үшып кеп біреудің колына конады» деген бейнелеуден тутан. Баяғы аруаңты ерлерге ңонатын бацыт цұсы енді
бір ңара шыбынға айналып, ұшып таздың
басына, соңырдың көзіне ңонатын болды
деп барамын (ШС). Бацыт цүс ұшып жүрген ңолға түспес. Билеуге оны ешкімнің
күші жетпес. Ңолыңа ңұдай айдап бір
кондырса, Барам деп мен анаған ұшып
кетпес (С. Т.).
БАҚТЫ ТЕПТІ © БАҚЫТТЫ БАСҢА
[МАҢДАЙҒА] ТЕПТІ Өз бағын өзі цорлады, келген жацсылыцты білмеді. Айдаһарға мынаны айт: жеті жылдай ауруына ем конбаса, бакытты басца тепкен
адамның басын жесін, сонда ауруынан
жазылады (ҢЕ). Басқа келген бацты теп
лее болар (AT). — Пай-пай, басңа келген
бацытты маңдайға тепкен осы да... Мэскеуден келген сыйлың ңой, тәбәрік бермейсің бе? Одан да? — деп қағытты жеңгелері (ҢӘ).
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БАҚЫТТЫ БОЛ! а л г ы с . Бағыц жансын деген тілекпен айтылады. «Көп жаса,
бақытты бол, үбірлі-шүбірлі бол!» — деп
балама бата бергенім-ай сонда (ҢЕ).
БАҢЫТТЫҢ ДА КӨЗІ СОҢЫР Бацыт
кісі таңдамайды, бац, бацыт «не тазға, не
ацылы азға цонады» дегенді мезгейді.
— Уа, болыс кім болды? — деді төр алдында көлбеп жатқан біреу.— Болысың—
Каратаз! — Ой, құдай-ай! Бацыттың да
көзі соңыр екен ғой,— деді Рай (Ә. Н.).
БАҢЫТЫ [БАРЫ] АЛДЫНДА Бар
үміті келешегінде, болашацта.— Ңаламаймын, жан ата, Сұлуды да, малды да,
Маңдайыма жазған бар, Бацытым менің
алдымда (Д. Б.). Сіздің бағыңыз алдьіңда
Ойнап-күліп жүргейсіз (БЖ).
БАҢЫТЫ ҢАРАҢ Бацытсыз. Тазшамен ойнас болып жамандапты, Баян де
ген бацыты цараң (ҢКБС).
БАЛА Б АЛДАН ТӘТТІ, ОТТАН ЫСТЫҚ, КҮННЕН ЖАРЫҚ, МАМЫҢТАН
ЖҮМСАҢ Ата-ананың балаға деген мейірі, сүйіспеншілігі туралы айтылады. «Әркімнің өзінің баласынан артык көретіні
жок екен ғой. Баласы өзіне балдан тэтті,
оттан ыстыц, күннен жаръщ, мамыктан
да жүмсац екен ғой» деп ойлайды (ҢЕ).
БАЛА БАСТЫ БОЛДЫ Көп балалы
болды. Балқия баланы үсті-үстіне лепілдетіп таба беретін, біраздан кейін бала басты боп, етегін жинап алмайтын «салды
балаі{ сары қатынның» өзі болуында сөз
ягоң (С. М.).
БАЛА БЕРСЕ АДАЛЫНАН, АҒЫНАН
БЕРСІН! т і л е к. Ата-анаға, еліне, халкына цамкор болатын үрпағың болсын
деген мағынада.
БАЛА БОЛМАЙДЫ Еш нэрсе шыцпайды. Бұзаубақтың жабайы аңкаулығымен
пайдаланбак болатын шығарсыздар. Biрак оларыңыз бұл арада бала болмайды
(С. С.).
БАЛА КӨТЕРДІ Екі цабат болды,
жүкті болды. Бала көтермегендіктен ұлғайған сайын қадірі азайып бара жатқан
Көпейдің көңілі жүдеу ме, жоң па, оны
Жұман елемейтін (Ғ. М.).
БАЛАҢ ЖҮНІ ЖЕТКЕН ЖОҚ Ержетпеген, бойы цатып, буыны бекімеген. Бойың сенің өскен жок, Бұғанаң енді қаті^ан
жок, Балацта жүнің жеткен жоқ (ЕК).
БАЛАҚТАРЫ БИТ БАСҢА ШЫҚТЫ
Болмашы тсүрт басынды, цорлады. Менің
балам тірі болғанда соның тіршілігінен
аужал алып телміріп отырушы еді. Балацтағы биттің басца шыщанын көрмеймісің,— дейді кемпір (М. Ә.).
БАЛА ҢҮШАҢТАДЫ д и а л. Собыц
салды. Колхоз жүгерісі бала күшаңтадьі
(Алм., Ең.).
БАЛАЛЫҢ ЖАСАДЫ Білместік істеді, балалъщпен эбес іс етті. Далада үсіп
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я қасқырға ұшырап жүрсе... япырай, тағдырын сынатты. Боз тайлаң жасы толған, ңайымаған, Ңайғырып мал иесі зар
балалыц жасамаса, не ңылсын (Т. А.).
Балгергө бал аштырып, бацсы
БАЛА МШЕЗ Вала сияцты әр нәрсеге жылаған.
ойнатып,
Ңалмаған
қүмалақшы айырмасенгіш, аңцау, алаңсыз жан. Вала мінез ған (I. Ж.).
ойыншы бұрынғылар, Аңқау екен, мазаңБАЛ БАСЫ Бал аштырушының бал
тап соны сынар. Артқа қарап, ак бейіл
шалға күліп, Абұйырсыз, атақсыз көрге ашцан адамға беретін алғашқы аңьісы.
Бал басы деп сіздерге, Сегіз тіллә беріпті.
ңұлар (Абай).
бер саіңау қар, Сары қызым біБАЛАНЫҢ ТҮСАУЫН КЕСТІ [ҚЫ- Тілләмді
ліпті
(АБ).
РЬЩТЫ] Сәбидің апыл-тапыл жүре бастаған кезінде жасалатын ырым.
БАЛ БӨБЕК Сүйкімді сәби, балдырған.
БАЛАПАН АШТЫ Жүмыртца шай- Сүйсінгенім, өпкенім, бал бөбегім балапан
цап, балапан шығарды. Арасында бүрген- (С. Кер.).
БАЛ-БҮЛ ЖАНДЫ Балбырап кетті,
нің, Торғайлар ашып балапан... Жапырағы жайқалып, Ағашңа бітер түрлі сән жүзі от болып нүрланды; цаны бетіне
ойнап шыға келді, цызарды.— Шам дей(М. Б.).
бе? Оны ңалай көрдің? — деп жүзі
БАЛАПАН БАСЫНА, ТҮРЫМТАЙ сің
бал-бүл
жанып, ұзын ңиғаш ңасы дірілТҮСЫНА КЕТТІ Әркім өзінше, өз жөніқуанышты дауыспен сұрады (3. Ш.).
мен. Балапан кетіп басына, Тұрымтай деп,
Назгүл жалындай ыстың ғажайып бір
кетіп тұсына (Д. Б.).
тәтті сезіммен бал-бүл жанып тұр (Ә. Ә.).
БАЛАПАН ҢҮСТАЙ ОҢДАЛДЫ ТаБАЛДАҒЫ АЛТЫН АҢ ВЕРЕН Асыл,
лаптанды, талпынды. Балапан қүстай оң- өткір
(мылтыц). (Бұл фраза фольдалып, Ңанатыңды ңомданып, Жатпа ұяда клордацару
көп
кездеседі; «берен» — парсы
ңорғанып (Д. Б.).
сөзі, «болат» мағынасында).
БАЛА СҮЙДІ Перзентті болды. НІаВАЛДАЙ [ТАСТАЙ] БАТЫП, СУДАН
руа жиып кенеліп, Бала сүйіп, мал жиып, СІҢДІ
Бойщна тарады; (бір нәрсені) мүлКерсеніне бал құйып, Өмір де сүрер ме дем иемденіп
кетті. Село Советінің депу
екенсің? (Д. Б.).
таты С. Жаңбыршинді көріп, тайып тұрБАЛА ТАПТЫ Туды, босанды. Оның ды. Осы капустадан түскен табыс оған
екі ңатыны болыпты: олар бала таппапты балдай батып, судай сіңді (КТ).
(ҢЕ).
БАЛДЫ БАРМАҢ Берекелі цол-,
БАЛА [TYCIK] ТАСТАДЫ Ай-күні енерлі, шебер кісі. Балды бармац атанған,
толмай өлі туды. «Не бетімді айтайын, Колхоздағы Эли карт. Еңбегіне ел айткан
Ақбала шошып, бала тастай жаздады...— Алғыстарын мың қабат (3. Қал.).
деп, көршілердің бэріне суық хабар тараБАЛ ЖАЛАСЫП КЕТТІ Татуласты„
тып жіберді (Ә. Н.).
бір-бірімен достъщ цатынасца көшті.
БАЛА-ШАҒАҢНЫҢ ИГІЛІГІН [РА- Оспанның кісіге сойған бір-екі токтысыҢАТЫН] КӨР! а л ғ ы с. Бала өсіріп, нан жаны шығып тыпырлап жүрген Омар
жүмсап, кызығын көр, цуанышца кенел сорлы, татулыктың дыбысы шыкңан соң
деген мағынада.
аң, ағаларымен баяғыдай бал жаласып
БАЛАША [БАЛАДАЙ] МӘЗ' БОЛДЫ кетті (С. Т.).
Сэби сияцты каяусыз, шын цуанды. Өзің
БАЛИҒАҒА
ТОЛДЫ © [БАЛАҒАТүлкен, қылығың бала-шаға, Балаша мәз ҢА] БАЛЫҒА БАТҢАН Кәмелетке жетті.
боп жүрсің тамашаға. Әкесі ұрысса бала- (Ескі заманда 13—14 жаска келгенде баға, ол да — достың, Баласы ұрысса әкеге лиғатқа толды дейді; он үште отау иесі
жараса ма? (Абай).
деу де осыдан). Балағаща толғанда бала—
БАЛ [БАЛДАМА] АШТЫ 1. Әулиелік есейгенде шала (AT). Молдалар бальіға
етті, сәуегейлік жасады. Жалғыз жігіт батцан әйел баланы күйеуге бермеген
басына іс түссе, ақылынан адасады, Сас- ңатты обал дейді (С. Т.).
канынан қырық ңұмалақ алып бал ашаБАЛҢАН ТАУ Алыс, жырац жер.
ды (АӘ). Абайға бал ашып берем деп, Түйе, түйе, түйелер, Тұзың ңайда түйебаңытыңды атап берем деп сусылдап ала- лер? Балцан таудың басында, Балдыр
■ңанын жаза сөйлеп жүр (М. Ә.). Үйіне ңоян қасында (АӘ).
келіп балдама ашса, сенің бак-талайыңа
БАЛ СОРҒАН АРАДАЙ Мелшиіп,
су перісі, су сұлтанының ңызы несіп
болайын деп тұр,— деп түсіпті балдама- тапжылмастан цадалып. Гүлден бал сорсына (Ш. С.) 2. Сырттан тон пішті, дол- ран арадай күні-түні кітаптан бас көтербарлап айта салды. «Сібір» деген жалғыз мейді. Басқа тірлік біткенді ұмыткан
сөзден Соғушы еді үскірік, Аныңтап бір сияңты (Д. Ә.).
көрмей көзбен, Бал ашыппыз түшкіріп
БАЛТАМ ТАП Халыц ойыны.
(Ң. А.).
БАЛ ТАҢДАЙ Әңгймені ,майын тамыБАЛ АШТЫРЫП, БАҢСЫ ОЙНАТТЫ зып, келістіріп айтатын кісі; үзілтіп, елді
Бацсы-балгерге «сәуегейлік» жасаттырды, еліктіре ән салатын адам. Бөбектей был-
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дырлаған бір бал тацдай. Ойнаған жібек
БАРАР ЖЕР, БАСАР ТАУЫ ЖОҢ
ңанат желің қандайі Жұлқына көкте ңы- [ТАУЫ ҢАЛМАДЫ] Қылар үміт, артар
лыш суырса бұлт, Бұлңына акңан селі түк айла-амалы жоц. Ңаланың кедейі насөзің ңандайі (Ң. А.).
мыс үшін болса да, жалғыз ғана нан
БАЛТА ШАПТЫ Құртты, жойды, та- мен сорпаға жалданбайды. Ол он бес
мырын кесті. Ескіліктің і^алдығы дейтін тиын болса еңбегін айтып, ақы алады.
ауылдан келген барар жер, басар тауы
болсаң, мен ең алдымен осыған балта Ал
am кедей қайтеді (М. Ә.). Қатын-ңашапцан болар едім,— дейді Ақмарал жоц
лаш, қызыл ңарын жас баламен барар
(Ә. Сат.).
жер, басар тауымыз цалмады (ЛЖ).
БАЛТЫРЫ БЕСІКТЕЙ [КЕЛ1ДЕЙ] 0
ТҮЙЕ БАЛТЫР Жуан балтырлы. Кеудесі
БАРАР ЖЕРІҢ — БАЛҚАН ТАУ Ең
бір құшаң, балтыры бесіктей, жасы отыз- алыс цашыцтыц, мықтағанда алыстап ба
ға жаңа толған жалпат; бет, ала көз, ца- рар окерің деген мағынада айтылады. Ба
ра Марқабай шын алып ңайратты (М. Ә.)- рар жерің — Балцан тау, О да біздің көрБАЛУ АН БІЛЕК Алып күш иесі ту- ген тау (АӘ).
ралы айтылады. Алдымда бәсеке деген
БАРАР КҮН БОЛДЫ Жүретін мезгіл
екі тосңауыл кезең тұр. Бірінен өту үшін келді-, о дүниеге кететін сэт таянды.
түгі шыккан жүрек, балуан білек керек Бізге барар күн болды, Сізге ңалар күн
(М. Ә.).
болды (БЖ).
БАЛ ШЕКЕРДЕЙ СӨЗ Жағымды,
БАР БОЛАРСЫЗ? Сау-саламатсыз ба,
■үнамды, сүйкімді тіл. Дарға асылар ер есен-саусыз ба? Алдыңғы тана көз жапаме едің? Ңарақаттай көздерің, Ңызыл л щ сары кыз суды екі аяғымен оабалай
гәуһар жүздерің, Бал шекердей сөздеріц арғы бетке і^арай жүзе жөнелді де, соң(БЖ).
ғы кара торысы мойнын бұрып кейін ка
БАЛШЫҚҢА БАТҢЫР! қ а р г ы с . рай, тек Судан басын шығарып: — Бар
Ңараң өшсін; болмай бордай тоз.— Бала боларсыз, мырза! — деп сәлем берген
ма ол! Ол балшыща батцыр жеті басты (I. Е.).
пәле ғой (Ә. Н.).
БАР БОЛҒЫР! Жеціл-желпі, зілсіз же
БАЛ ШЫРЫН Өте тэтті. Алманың ну, кею. Бар болғыр, к°Р бишара, әке
алмұрт-шиенің, Тәттілігі бал шырын. Деп болып игілік көрсеткен күнің бар ма еді?
каласың, бұл бакты, Өсірген екен Мичу (М. Ә.). ...Осы тоңып келген болар-ау деп
мені де есіркесеңші, бар болғыр (М. И.).
рин (М. Әл.).
БАЛЫҒЫ ЖЫЛҢЫ ЖУСАТПАС, БА
БАРҒА [БАР] МӘЗІР, ЖОҢҢА [ЖОҢ]
РРАСЫ КІСІ ҰЙЫҢТАТПАС Айдын шал- ӘЗІР
© БАРЫМЫЗ ӘЗІР, Я*ЭҒЫМЫЗ
ңар көл, дария, сулы алцап туралы айты ЖАЙ Қолдағы бары осы-ац, аянып цаллады.
ған еш нэрсе жоц. (Осындағы «барға мәБАЛЫҢ БАҢТЫ д и а л. Балыц ша- зір» ауызекі тілде «барым әзір» түрінде
руашылығын кзсіп етті. Біз балык бац- де кездеседі). Есіркеген шалды аяп кетцан елміз ғой (Қ. орда., Ар.).
ті.— Қысылмаңыз, отағасы, барға мәзір,
БАЛЫ TAMFAH ЖАС ҢАМЫС Бүл жоща эзір... Біз ыкыласыңызға да ризажерде ацын өте нәзік, жетілмеген, жаца мыз (I. Е.). — Шырактарым, бар мәзірііжелкілдеп өсіп келе жатцан жасты айта- міз осы-аң болды,— деді коңыр үнмен,—
ды. Ары кеткен алдағыш, Мені-ақ алда, басымның саңинасы ұстап, ңастарында
сөкпейін, Балы тамған жас цамыс, Орма- бола алмадым (Т. Ә.).
саңшы, көктейін (Абай).
ВАРДАН АУЫСАДЫ, БАЛДАН Ж¥БАППЕН СӨЙЛЕДІ Әңгімені асыц- ҒЫСАДЫ Бір-біріне царайласып цол үшыпай-саспай, салмацпен жайлап айтып нан жалғасады деген мағынада айтыла
берді. Назгүл байыпты үлкен адамдарша ды. Ащы терің жерге төгілсе, төгілер,
менің дәулетім төгілмес, бардан ауысады,
баппен сөйлеп отыр (Ә. Ә.).
балдан жұғысады, жүзді айдап, бірді
БАРАБАН ¥РДЫ Той-думанның үл- жетелейсің (ҚЕ).
кен салтанаты туралы айтылып тұр. ОйдыБАРҒАНЫҢНАН КЕЛМЕГІР! қ а р -қырды козғалтып, Солңылдатып тау-тасты. Кім барады күй тартып? Кім барабан ғ ы с. Барған жеріңнен оралмай цал, сол
жақта опат тап.
ұрады (I. Ж.).
БАР ЕКЕН ДЕ ЖОҢ ЕКЕН БолғанБАРА ЖАТҢАННЫҢ БАЛТАСЫН,
КЕЛЕ ЖАТҚАННЫҢ КЕТПЕНШ ҢОЙ- болмағаны белгісіз. (Ауыз әдебиетінде
МАҒАН Болмас жерден пайда табатын; колданылатын дәстүрлі тіркес). Бар екен
кісініц бермесін алған. Бара жатцанның де жоц екен, Ертек-ертек ерте екен, Ешкібалтасын, келе жатцанның кетпенін цой- лері бөрте екен, Ңырғауылы ңызыл екен,
маған, жалмауыз! Енді менің жалғыз Ңұйрыктары ұзын екен (ҢЕ).
атыма ауыз салдың ба? (ҢЕ).
БАРҢАДАР ТАПТЫ Түрацтап тыБАРАНЫ ҢАШТЫ д и а л. Үрейі ныштық тапты. Колхоздан кетсем, менің
үшты. Бараны цашып, сөйлей алмай тұр барцадар табам деген жерім де сол сенің
жылңы совхозың (М. Ә.).
<Ңос., Жан.).
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БАРМ АҒАН ЖЕРІ, БАСПАҒАН ТАУЫ
ҢАЛМАДЫ Жер жиһанды түгел шарлады, кезбеген жері жоіf.
БАРМАҒЫН ШЫҒАРДЫ Үш саусагымен ьіңғайсыз ишарат істеу туралы
айтылады. Адыра қал, мәі — деп, бармағын шығарды (AT).
БАРМАҒЫНАН БАЛ [ӨНЕР] ТАМҒАН Он саусағьінан өнер төгілген-, бес
аспап шебер, көп өнер иесі. Арық ңазып
алысқа, Асырдым суын теңіздің. Бармағынан бал тамған, Шебер жігіт дегіздім
(О. Ш.). Буынсыз рн саусағы күй қағуға,
Бал тамған бармағынан домбырашы, Жан
терге түсіп отыр мынау дуда (I. Ж.).
БАРМАҒЫН ТІСТЕДІ [ШАЙНАДЫ]
Өкінді, аса цатты цынжылды. Ашуланбай
ңайгушы едің кешке сен, Күндіз еткен
еңбегіңді еш десең. Зорықңаннан өліп
кейбір аттарың, Бармағыңды өзің қатты
тістесең (X. Е.) Тайман зәресі ұшып
көзі шатынап, бармағын тістеп қалды
(3. Қ.). Туыстағы тұрмыс дерті зығырыңды кайнатьга, бармағыңды шайнатады
(С. Т.). Сирек фонарьдың кара көлеңке
сәулесінде қолбаңдап жүгіріп бара жатқан Добрушкиннің сиқына ifapan (Ержан) ызаланып, бармағын шайнағаннан
басқа амалы ңалмады (Т. А.).
БАРМАҚ БАСТЫ, КӨЗ ҢЫСТЫ Жең
ұшынан жалғасты.
БАРМАҢ БАСЫМ ҢАҒАЗ Болмашы,
титімдей сәлем хат цағаз. Ортаға салмай
сөздерін, Бармац басым цағазын, Сәлемдеекен заман-ай (Н. Н.).
БАРМАҢ БАТЫРАДЫ Цукай көрсетті, цоцан-лоцылыц істеді. Сол бас бұзарлардың бәрін болмаса да, бірер басшысына бармацты батырып койсаң, бұл халге жетпес едік-ау (Р. Мұс.).
БАРМАҚ НАН д и а л. Нан көже. Бармац нанныц камырын ңолмен үзіп-үзіп
дайындайды (Гур., Маң.).
БАРМАСАҢ БАДАЛ! © БАРМАСАҢ
БАДАЛЫП ҢАЛ! 0 БАРМАСАҢ БАДАЛ
[БАДАЛЫП ҢАЛ], ҢАРА ЖЕРГЕ КАДАЛ [ҚАДАЛЫП ҢАЛ]! if а р ғ ы с Байланып цал, барусыз кал деген мағынада.
БАРСА КЕЛМЕСКЕ ЖІБЕРДІ [KETTI]
Ңайтып оралмайтындай үзацца іжөнелтті.
Барса келмеске екі жол бар еді, уәзірімді
жазасы үшін соған жіберіп едім (ҢЕ).
БАРЫМТА АЛДЫ к ө н е. Ертеде жесір, т. б. дауымен царсы жацтың малын
барымталап шауып алу салты болған. Түбінде сөз бола қалса да осыны айтармыз...
Ақымызды бермеген соң барымта алатын
әдетіміз еді дерміз,—деді Ысмайыл (I. Ж.).
БАРЫН АЛДЫНА САЛДЫ [ТӨКТІ,
ҢОЙДЫ] Қолдағысын ірікпеді. Тарту
ңылып жалынып, Алдыңа салдым барымды (М3). Турасын ойлағанда, балаңа
ңатын әперме, енші берме, баръщды сал-

саң да балаңа орыстың ғылымын үйрет
(Абай). Аңылға дана ару жар, Тал шыбықтай бұралған. Алдарыңда, беклерім,
аянбай төгіп барымды, Бір шығарайын
құмардан (Б. Ө.).
БАРЫНАН ЖОҒЫ ИГІ [ЖАҢСЫ] ©
БАРЫНАН ЖОҒЫ, АШЫНАН ТОҒЫ
Тірі жүргеннен гөрі цурып кетсін деген
мағынада айтылады. Жалғыз да туган
сұм басым, Барымнан жоғым көп игі
(АӘ). Барыңнан жоғыц, ашыңнан тоғың
жаңсы (Мақал).
БАРЫНА ШҮКІР, ЖОҢҢА САБЫР
Барды, азырцанбай, жоцца зар цылмай цанағат ет деген ұғымда. Екі ізгі іс бір
орында ңосылмай ма? Жатқа ал, бір құдайды осындайда. Барына шүкір, жоғына
сабыр етсе, Әр пәнде орны жүмаңта деген
ңайда? (М. С.). .
БАРЫН БАЗАР ЕТТІ © БАРЫМЕН
БАЗАР Қолдағы барға цанағат ету >мағынасында. Барымды базар етейін, Өлшеулі
өмір біткен күн, Нешеулердің жалғызын
Жалынан тартып құлатңан (Б. Ө.).— Ба
рышен базар етіп, өсітіп таза ұстауға болады ғой,— деді Жаңыпбек.— Не ңылар
дейсің, осы калпымызбен де сабақ беріп
келгенбіз,— деді Батырбай (М. И.).
БАРЫН [БАР НӘРСЕСІН] АЯМАДЫ
Ештеңесін жасырмады, барын берді. Біз
сізді іздеп келдік Баянас деп, Бай айтар
бәйбішеге жаяны ас деп. Ішінде осынша
ауыл іздеп ңондьщ, Үстінде бар нәрсесін
аямас деп (ШС).
БАРЫН СЕРМЕДІ Бар шабыт-цуатымен өнер төкті. (Бұл тіркес көбіне ақынжыршы, әншілер туралы айтылады). Көптен бері сағынып, Бас қоеңансын сендермен, Барымды бүгін сермейін, Ықыласыңмен тыңдасаң (Б. Ө.).
БАРЫП ТҮРҒАН Нағыз шектен шыццан.— Сәрсенбай барып турған су жүрек
екен, біреу жеп ңоятындай шегіншектей
береді. Аяғын баспайды. Зып беріп моланың есігінен кіріп кеттім,— деді Біләл
(С. О.).
БАС АЙНАЛДЫ 1. Ауьірғандыцтан
пайда болған әлсіздік. [Абай] жүрейін десе, көзі қарауытып, басы айналып ңұлап
^алады. Бұның ауруына қарап, көшпей
отыруға болмайды (М. Ә.). 2. Елітті, еркінен айрылды. Астарлы әзіл айтып, шымыр саусаңтан ұстап, сыр тартудың орнына Розаның балғын денесінен ескен жас
лебіне балқып, басы айналады (Т. А.).
3. Мацтанды, масаттанды. Табыска басың
айналды ма? (AT).
БАСА-КӨКТЕДІ © БАСА-КӨКТЕП
КІРДІ Киіп-жарды, еш нэрсеге царамады;
басынғандыц, зорлыц көрсетті. Атты әскерлер жолындағы елді баса-көктеп бетбетімен өтіп жатыр (Ә. Ә.). Машина шұңңыр демейді, ой-ңыр, арың демейді, басакөктеп оңтың жылдамдығындай ұшады
(С. Е.). Жолындағының бәрін, әй-шәйға
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ңарамай жапыра кірді. Сотқар кісі... ца.раңғы үйге баса-кәктеп кіріп келе жатты
(Ә. Н.).
БАС АЛДЫ Дэн салды, масацтанды.
Жаңында ғана тегіс бас алған тары тақта
болып, масақтұмсыңтары дән ала бастаған (Ж. А.).
БАС АЛМАДЫ [АЛДЫРМАДЫ] Вас
көтермей істеді. Кітап окуға өдістендіріп
алғаннан кейін, оларды бас алдырмай оңудан саңтандыру керек (ХМ). Кітаптан бас
алмай, үнсіз бір соныдай сарылып отырып
күз салқынын сезеді (М. Ә.). Ңол жуып,
аска отыруларын өтінгенде, Абай таңертеңнен бас алмай, бір кыбыр етпей үздіксіз
оңып отырған кітабын жауып шетке қойДьі (М. Ә.).
БАС АМАН БОЛСЫН! т і л е к. Бір
аяулы малы, мүлкі жоғалғанда я ұрланғанда көңіл жұбату үшін өздерің аман балыңдар деген мағынада айтылады.
БАС АМАНДА Ден сауда, тірлікте, сау
жүргенде, жайшыльщ кезде.— Мынау маңайдағы ел жұтап қырылып жатыр. Бас
аманда пішеніңді шабатын, ңұдығыңды
ңазатын, малыңды суаратын, барып-келуіңе жүретін сол ағайын болатын (М. Ә.).
Бас аманында енді әулиелік ңұрмасңа ант
етіпті (ҢЕ).
БАС АМАНЫН КӨКСЕДІ [ОЙЛАДЫ]
Өз басыныц ғана амандығы үшін ңам жеdi. Бозбаласы бошалаң, Батыры көксер
бас аман (Д. Б.).
БАС АРАЗДЬЩ Өзара келіспеушілік,
цырғи, цабактыц, өшпенділік. Бұл елдің
боңысы Тәкежан да жаман. Ол Оралбай
мен Базаралыға бас араздыц арқылы өш
болғанмен, ұлыққа карсы наразылык ашуды тоқтата алмады,— деп Ояз қорытынды
шығарды (М. Ә.). Менің сізбен ешкандай
бас араздығым жок, айтсам жөнін айтам
(М. И.).
БАС АСАУ 1. Басына жүген кигізбейтін (салғызбайтын) тарпаң мінезді жылцы.
2. Мінезі шатац, айтцанға көнбейтін адам.
Мұндай ма едің, ана күн, Мұның ңалай,
батыр-ау? Үш күн арқаң босаса, Бола қалдың бас асау (Абай).
БАС АСАУЛАНДЫ Бүлцынды, ырцына көнгісі келмеді, үркектеп цашцалацтады. Мескара, Тамиға сен онша бас асауланба (М. А.).
БАС АУЫРТТЫ Ығырын шығарды,
мезі етті. Балалар шулап баңырды, Ынтасы — даусын білдірмек. Ңонақтың күйін
қашырды, Басты ауыртты көп дүрмек
(Абай).
БАС-АЯҒЫ ЖИНАЛДЫ Тегіс келді,
төрт көзі түгел болды. Жер астына түсіп
болып, сол шахтаның түбіндегі жұмыскерлердің бас-аяғы жиналатын үйшікте жиналып қойған ағаш сәкілерде отырдық
(С. С.).

БАС

БАС-АЯҒЫНА [Т¥ЛА БОЙЫНА] КӨЗ
ЖҮГІРТТІ [ҢАРАДЫ] Бой-басына түгел
царап шыцты. Мырңал оның бас-аяғына
көз жүгіртіп: — Так, так, өзің адам болғалы тұр екенсің, ә!— деп еді, Сайран мырс
етіп: — Немене мен ңазір адам емеспін
бе?— деді (Ә. Ә.).
БАС-АЯҒЫ ТҮЗУ Он екі мүшесі аман,
дені сау; ацыл-есі дүрыс. Мағрипаның басаяғьі түзу бала болған соң, маңайындағы
жаі^сы да, жаман да құда болғысы келеді
(«Айңап»).
БАС БАЙЛАДЫ Өз басын цандай болса да циыншылыцтан аямады, белді буып,
тікелей кіріспек болды, бел байлады.
...Сондықтан хауіп туған күндерінде, бір
сен үшін (Москва) өлімге бас байлаған
(Ж. С.). Ел жата дүрілдетіп тимек болып,
майданға не де болса байлап басын (С. Б.).
Бас байлап тәуекелмен жау штабта, Өткізіп эр сағатын жан қыспақта, Дәл хабар
біздің жақка жеткізеді (ҢӘ).
БАС-БАСЫНА ТОЗДЫ Бет-бетіне кетті, бытырады, тарады. Алдына келген жак,сының, Ңадырын оның біле алмай, Ңадырңұрмет кыла алмай, Артында ңалған жамандар, Бас-басына тазбас па? (Б. Қ.).
БАС БӘЙГЕ Бірінші жүлде, мацдай
алды сыйлыц. Алға батыл өрледің, Вас
бәйгені бермедің, Ңұтты болсын төріңде
¥лы Ленин орденің (Ш. С.).
БАС [БОЙ] БЕРМЕДІ Ырцыиа жүрмеді, кәнбеді, мойын үсынбады. Бас бермейін
дегенді, Жалғыз жардан құлатты. Мал
бермейін дегеннің, Жалғыз тайын бөрі ал
ды (Д. Б.).
БАС БОЛДЫ 1. Алдыңғы, бірінші катарда жүрді. ІЗала болдың, жас болдың,
Жалғандьгқңа ермедің. Төре болдың, бас
болдың, Көкірегіңді кермедің (Абай).
2. Бір нэрсеге басшылыц етті, басцарды.
Ңараман айтты бұл сөзді «Ноғайлының
ңайраты Ңырың жігітке бас болып, Алшыоразға жолык» деп — Келмембет ерді бұйырды (ҢамБ ).
БАС Б¥ЗАР Бүзацы, соткар, тентек
адам. Күресіп онымен де кедей табы, Дұшпанын жоғалтуға арадағы. Аластап бас
бұзардан сойқандыны, Адымдап келе жа
тыр колхоздағы (И. Б.).
ВАС БІЛДІРДІ Асауды үйретті; кәндірді. Ішуге бал ңымызын байлап мыңын,
Колхозшы ңарсы алып тұр алақайлап,
Асауын бас білдіріп үйретем деп, Оңтайлы
жастарым жүр күліп-ойнап (ХА).
БАС БІЛМЕЙТІН 1. Асау, мініске
үйретілмеген. Кейбір жұлдыз әуеде ай секілді, Кей жаман бас білмейтін тай секілді. Келген жерден өлеңді қоя беріп, Баласы жаңсы ауылдың ңай секілді (Айтьіс).
2. Әлі жөн, бағыт біле, үйрене қоймаған.
Бае білмейтін баласың, бас жібін үзіп
аларсың (AT).

БАС
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БАС ДЕСЕҢ, Ң¥ЛАҢ ДЕЙДІ Сөзді
жөндеп үцпайтын, дұрыстап байымдай алмайтын, орынды жауабы, сөзі жок кісі туралы айтылады. (Мұның орнына кей
уакыт «саңырауға сәлем берсең, атаңның
басы дер» деген фраза жүре алады). Осы
шіркінді кайтемін, бас десең, цұлак den
тұрып алады (AT).
БАС ЖАРЫЛСА, БОРИС ПТТТНДЕ Жа
рил болмады; жабулы цазан жабуымен
калдырылды. Жә, өрекпімей-аң ңой. Бас
жарылса, бөрік іиіінде; шегің шьщпас.
Айтңандарын істеп, дауласпай, төбелеріңнен тік тұрып күтіңдер,— деді (М. Ә.).
БАС ЖАРЫП, КӨЗ ШЫҒАРЫП БАРАДЫ Еиікімді тыцдамай, ез дегенін істеді,
тентектік жасады, дегенге көнбеді. Ал{сақал-ау, мына завучың бас жарып, көз шыгарып барады. Мектепті казармаға айналдырмац... Көп алдында бас салып тілдеп,
аптарихамды түсірді,— деді Жауынбаев
Күдеріге (М. И.).
БАС ИДІ 1. Разылыц білдірді; көрсетілген цүрметке ілтипат білдірді. Әнші
әнін аяқтап, залдағыларға бас иді (Ң. Ж.).
2. Мойынсұнды, көнді, алдына тізе бүкті,
бағынды. Бірлігі бар, арманы бар, ойы бар,
Бұл — Корея бас иетін ел емес (Ж. С.).
Өрісі қатты тарылды, Ел ңорғайтын ерлердің, Аяғына барып бас иіп, Алдияр деп
жалынды (Жамбыл).
БАС ИЗЕДІ 1. Келісім білдірді, мацүлдады, цүптады. Білімділер сөз айтса, Бәйгі
атындай авдылдап, Өзгелер басын изейді,
«Әрине» деп мақұлдап (Абай). Он екі мың
жылқысы бар Игіліктің әдейі келуін үміт
етпейтін елдер мұнысына чатты риза болып бас изесіп қалысты (Ғ. М.). 2. Бас
шүлғып ишарат етті; амандасты. Орнынан
тұрып сәлем берудің орнына басын изей
салды да, әңгімесін соза берді (Т. А.). Зеңбірекшілердің сәлемін бас изеп кана, салңындау алған Скориковте ашу барлығы
байцалады (Ә. Н.).
БАС ИМЕДІ Берілмеді, бой бермеді,
бағьінбады, тізе бүкпеді, кешірім сүрап
аяғына жығылмады. Ңатал ажал із салса
да көңілге, Бой бермейміз, бас имейміз
өлімге (С. Маш.). Жабыға тоңым салма
жалы бар деп, Жаманға басыңды име ма
лы бар деп (А. Ңор.). Күн өткенше, түн
өткенше, Дұшпан жолын бөгеді ерлер, Тізе бүгіп күнелткенше, Деп бас имей өледі
ерлер! (Ж. М.).
і
БАС КЕСЕР Қарацшы, жендет. Ажалдан бас тартпайтын өңкей бас кесерлер
(Б. Тұр.). ¥рыс тағдыры минаның дәл мезгілінде жарылуында, әйтпегенде бізден үш
есе көп бұл бас кесерлерге төтеп беру мүмкін емес (Ж. С.).
БАС КЕСПЕК БОЛСА ДА [КЕССЕ
ДЕ], ТІЛ КЕСПЕК ЖОҚ Салттан, жолдан
аттау жоц. (Ештеңеден тайынбай бетіне
айтып салу туралы айтылады).

БАС КЕТЕДІ Өмірін жояды, өледі.
Жатм^ан сырды айтпаңыз, Жамандық кылса, бас кетер (ШС).
БАС-КӨЗ БОЛДЫ Басшылыц етті, бас
тарды; көз цырын салды. Үй іші, шаруасы жайрап жатқан, Адам жоң бас-көз болып оны баідан. Шешесі айғайшы боп жүруші еді, О дағы жазғытұрым қаза тапцан
(С. Т.). Абайдың өзі келетін мал-дүниенің
бәрін әбден сай ғып жөнелткен соң ғана
келмек. Оған шейін мұндағы істерге Базаралы, Жиренше бәрінің де бас-көз болуын сұрады (М. Ә.).
БАС-КӨЗ ДЕМЕЙ Аямай, жаны ауырар
демей; еш нэрсенің байыбына бармай,
алды-артына царамай. Үйдің есігіне шегініп келе жатқан Кәмеш артында тұрған
ұзын көсеуге ңолы тигенін сезді де, шапшаң көтеріп алып, бас-көз демей, алып
адамға сілтеп қалды (Ж. Мол.).
БАС КӨРСЕТТІ 1. Көрінді, көзге түсті.
Жұртпен бірге Асқар да бас көрсетіп шыцты (С. М.). 2. Қарсылыц білдірді. Оразбай
мен оның әр үйде отырған балалары, бауыр-туыстары, ңатын-қалаштары бас кор
сету былай тұрсын, іннен інге тығылды
(М. Ә.).
БАС КӨТЕРДІ 1. Орнынан түрды, үйцыдан оянды. Төсектен бас көтерісімен
Зейнеп төбеге сәл-аң жетпей гұрған шар
айнаның алдына келді (Ө. Ң.). 2. Жазылды, аурудан айыцты. Байбосыновтың
аурудан ңалжыраған анасы бір айдан асканда барып бас көтерді (Ө. Ң.). Ауру
басын көтеріп, тамаққа ңарапты (AT).
3. Қарсы түрды, царсыласты. Тәуелді
жұртты ңанау ңауым мүшелері болған шаруалардың феодалдарға қарсы бас көтеруін туғызады (ҢССРТ). Халық бұқарасы
патша үкіметіне қарсы бас көтеріп ереуіл
жасауда еді (С. К.). Бірақ Елек уезінде қазаң әйелдерінің бас көтере бастағаны аздап сезіледі. Біраң оларға қазақ тілінде
үйретуші, бастың жоқ. ...Бұл жерде де көп
қатын алу бар екен (С. С.).
БАС КӨТЕРЕ АЛМАДЫ Қарсыласа алмады; царсы күреске иіыға алмады.—
Егер патшалың жеңсе, ол ереуілдеп асңындап кетеді. Революция ол шаңта бас көтере
алмайды,— деді Павлов (М. Ә.).
БАС КӨТЕРЕР [БАС КОТЕРГЕН]
АДАМЫ [АЗАМАТЫ, KICICI] Қолынан
іс келер, басшылыц ете алар. Мөңке бұл
ауылдағы бас көтерер азаматты жиып ал
ды, үзщ ацылдаоқаннан кейін бұлар мыңты бір байламға тоқтады (Ә. Н.). Аулындағы бас көтерген адам — Байтай Аманов
(С. К.).
БАС КӨТЕРТПЕДІ [ҢАРАТПАДЫ]
Мүршасын келтірмеді. Оң күні бұрыннан
іқарқындац, аптығып келе жатван жауды
жерге жапсырып, бас көтертер емес
(Б. Мом.).
БАСҢА БӘЛЕ ТІЛДЕН Не нэрсе болса
да тіліңнен табасың деген мағынада. «Бас-
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ца. бәле ңайдан?» деген менің сұрағыма ол
*басца бәле тілден» деп жауап берді (ШС ).
БАСҢА КЕЛГЕН ПӘЛЕДЕН, БАСТАН Ң¥ЛАҢ САДАҒА 0 БАСЫНЫҢ САДАҒАСЫ Бас аман цалганына риза болу
мағынасында айтылады.— Олай деме, шүкірлік ет, құлыным. Басца келген пэледен,
бастан цүлац садаға. Бір басңа бір көз жетер. Сенен айырылғанда әкең екі көзінен
айырылатын еді (Ғ. Мұс.).
БАСҢА, КӨЗГЕ ТӨПЕЛЕДІ Жүдырыцтың астына алды, сабады. Жігіт (алыстан
айғайлап): Ңырамысыңдар, өздерің, шетімізден. Не жазығымыз бар саған келмей
жатып басца, көзге төпелеп. (Билер аңырып ңарайды). Ңай басынғаны бұл! Қоя
берші, сонау отырган биге барамын (М. Ә.).
БАСҢА КІРМЕДІ Миына цонбады.—
Хаттарды жыртып тастады деген сөз менің басыма кірген емес...,— деді Сағит
(М. Ә.).

БАС

БАСҢАН ІЗІНЕ ШӨП ШЬЩПАЙДЫ
Қу, арам, ниеті теріс кісі туралы айтыла
ды. Басцан ізіне шөп шыцпайтын цу өзі
(AT).
БАСҢА ТЕПТІ Бағаламай өзінен цуды
деген мағынада айтылады. Мекіреніп Күреңбайдың басынан бақайына дейін шольш өтті.— Басца тепсе кетпейтін ырысымсың ғой (С. О.).
БАСҢА ТҮССЕ, БАСПАҢШЫ Көрер
ауырлыцца, бейнетке көну, көндігу мағынасында айтылады. Басца түссе, баспацшы. Уәли бұрын төзе алмас талай ңорлыңңа да көнді. Ол бір тәулік нәр татпай әбден ашыңңан соң, жүрек жалғаудың ңамын іздеді (Т. А.).
БАСҢА ТҮСТІ Душар болды.— Тәуекел, не осы суды ішіп өлейін, әйтпесе бас
ца түскен бәлені көрейін,—деді жігіт (ҢЕ).
БАСҢА ¥РДЫ Қайт етті, цор етті. Хан
емессің ңасңырсың, Ңас албасты басқырБАСҢА ҢЫСЫМ ТҮСТІ Қиыншылыц сың, Достарың келіп табалап, Дұшпаның
көрді, басына күн туды. Басца кысым түс- сені басца үрсыні (М. Ө.).
кен соң, Ңайрылмастай күн болды Ңатын
БАСҢА ШАУЬШ, ТӨСКЕ ӨРЛЕДІ Өрменен балаға (М. Ө).
лік, астамдыц мінезбен көкірек керді. БітБАСҢАН [ОТЫРҒАН] ЖЕРІНЕН ШӨП пеймін деп басца шауып, тәске өрлеген
ШЫҢПАСЫН 0 БАСҢАН АЯҒЫ КЕЙІН Матай бауырыңмен бітім таптың ба, түге?
КЕТСІН! ң а р ғ ы с. Ісі оңбасын, цырсыц- (М. Ә.). Өзім де басца шауып, тоске өрледім, Ңазақңа ңара сөзге дес бермедім. Еңкесір арылмасыні
бегімді білерлік еш адам жоқ, Түбінде гыБАСҢАН ІЗДЕ БЕЛГІ ЖОҚ Өткен өмір ныш жүргенді теріс көрмедім (Абай).
белгісіз, із-түзсіз. Басцан ізде белгі жоц,
БАСҢА [ТӨБЕГЕ] ШЫҚТЫ МенсінбеӨткен күндер енді жоң, Көргендейміз әлгіді, санаспады.— Сіз әрі аңңаусыз, эрі моде (I. Ж.).
мынсыз,—деді ол Күдеріні ңайрап,—ӘділБАСҢАН 13 — КӨРГЕН ҢЫЗЫҢ 0
беков басыңызға шығып барады. Ңазір ди
КӨРГЕН ҢЫЗЫҢ — БАСҢАН 13 Көрген ректор сіз емес, ол болуға ңалды,— деді
цызыц басып өткен із сияцты. Жас қар-,. (М. И.). Жүніс айғай салып: «Уа ңайдатайма^, жоц тумақ, туган өлмек, Тағдыр сың, Ңарсаң, Борсаң, Олжай-Ңарсаң, шыға
жоң өткен өмір қайта келмек. Басцан із — ғой олай болса! Асқан екен бұл БорсаңІ
көрген. цызыц артта ңалмаң (Абай).
Тамам елдің төбесіне шығып, ңатынына
басыма ойнатайын ба?»— деді
БАСҢАН ІЗІМ АРТЫМДА ҢАЛСЫН шейін
Әзіл, цалжың түрінде, өтірік царғанғанда (М. Ә.).
БАС ҢОЙДЫ 1. Қүныға ішіп-жей басайтылады. Нұрғали — аңғал, балуан ңұрбы. «Желкемнің шұңқырын көрмейін. Бас тады. Міне, сол Оразбайдың жасағына бацан ізім артымда цалсын. Тілім мұрныма рамыз!— деп Әзімбай Әйгерім ұсынған
жетпесін»— деген қулықтарды шын антңа ңымызға жаңа бас цойды (М. Ә.). Өздері де
аттарынан түсе-түсе і^алып, аттарымен табалап, кабылдай береді (Ғ. Мұс.).
ласңандай, суға бастарын цойып көмейлеБАСҢАН ІЗІН БІЛДІРМЕДІ Істегенін рін дүрсілдете жұтты (С. С.). 2. Жатты.
сездірмеді. Басцан ізін білдірмей жүретін, Жастықңа бас цойды (AT). 3. Тілек тіледі.
айлалы, епті Тәңірберген де татар байыБАС ҢОСТЫ [ҢҮРДЫ] 0 БАСЫ Қ¥ның тырнағына түсіп қалатындай-аң, оның
алдында етек-жеңін жиып отыратын еді РАЛДЫ [БІРІКТІ, ҢОСЫЛДЫ] 1. Бір
жерге жиналды, мэжіліс цүрып, кеңесті.
(Ә. Н.).
Ортамызда ежелгі жырау отыр, Барлық
БАСҢАН [БАСЫП КЕТКЕН] ІЗШЕ акын бас цосцан мынау отыр (Жамбыл).
ТҰРМАЙДЫ [ТЕҢ КЕЛМЕЙДІ, ТЕҢГЕР- Мұнда Арғын ағадан Ңаракесек жақсысы
МЕЙД1] Теңі емес; оның цасында түк бар. Ойдағы, ңырдағы Керей атаң баласы
емес, оған айырбастамайды.— Ңаратаздай бар. Өрдегі, ылдидағы Найман азаматы да
бола алмайсыңдар. Оның басцан ізіне де бас цосып отыр (М. Ә.). Сәндібек үйіндегі
түрмайсьщдар,—деп бұрңылдап, балыңшы- бас цосу Галяны ауыл жастарымен біраз
лармен сөйлеспей, тұрды да, жүре берді жақындатып тастады. Ңазір олар бұрын(Ә. Н.). Дүниеде тірі жүрсем не көрмеймін, ғыдай жатыркамайды (Т. А.). Колхоз конАлаштың несін алып, не бермеймін. Ар- торының алдында халык көп. Жиналыс
ғында алты шекті алпыс мырза, Ізіне ба емес, газеттегі мақаладан кейін халық өзөзінен бас цүрап жиналып қалған тәрізді
сып кеткен теңгермеймін (ҢЖ).
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(Т. А.). 2. Бірігіп түрмыс цүрдьі, үйлі-баранды болды. Ғани оны еркелетіп, айналып-толғанды. Ңарындасының Зарңұммен
бас цосқанын, жаңа өмірін құттықтады
(Ж. А.). Біріңнің кенже ұлың, біріңнің кенже қызың үй тұрғызып бас цосқалы жатыр (Ғ. С.).
БАС Ң¥ДА Жолы үлкен цүда. Жиналған құдалар бас цүданың сөзін ұйып тыңдады (С. Ад.).
БАС Ң¥СТЫ д и а л. Егін сабац шығарды, бас тартты. Имаштың тарысы басын құсыпты (Қос., Жан.). Егініміздің бас
цүспағандары да бар (Ң. орда., Арал).
БАС МАМА БИЕ Үйірдегі кексе бие,
өрбіген. ұрпағы үйірде көп бие.
БАС ПАНА Лекер етуге жарайтын үй;
лашык, курке, итарца сыкылдылар. («Па
на»— парсы сөзі, қорғау мағынасында).
Берсең бер, бермесең кой бас панаңды,
Сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытармын, Өзімді, цатынымды, ясас баламды (Ң. А.). Жанпейісте ңатын да, бала да, бас пана да жоц
(М. Ә.).
БАС ПАНАЛАДЫ Басын корғады,
аман сацтады, тығыла түрды. Бала мен
әйелді асырау, нан табу, еңбек істеу, бас
паналау еді... (А. Т.). Ңазірше тоғайға түсіп бас паналай тұр (AT).
БАС САДАҒА Бастан цүлац садаға;
аман цалғаныңа цүдайға иіүкір.— Япырай, ә?! Біздің ауылда да басы амандар келіп жатыр. Ол, бір қол, бір аяң, бір көз де
гендер бас садағасы болды ғой қазір...
(Н. С.).
БАС САЛДЫ Олай-былайға царатпады,
бүлтартпады, иіап беріп үстай алды. Тұр
еді бір инженер ақ сақалды, Нұрланды ең
алдымен сол бас салды (Ң. А.).
БАС САУҒА СҰРАДЫ Бас амандығын,
цүтылуын тіледі. Уа, мына бәледен бас
сауға сұраңдар, бас сауға (Ғ. М.).
БАС САУҒАЛАДЫ Қара басьіның қамын, амандығын ойлап цаша (кашцалактай) цорғанды, жеке басын цорғады;
басын алып канаты. Мен отңа күймей
отырмын ба? Жан күйерім екесің, бас сауғалайын деп пе едің?— деді Тәкежан
(М. Ә.). Сен кеге үндешейсің, әлі де бас
сауғалап отырмысың? (М. И.). Жұман...
бас сауғалай бастады да, онысына койган
жоң, бармағын бастырып қол хат алды
(Ғ. М).
ВАС С¥ҢТЫ 1. Бір жерге барды, кіріп
аялдады. Ңазір Абай үлкен Семейдің базарын аралап жүргелі сағаттан артык уақыт
өтті. Әуелі Плещев, Деров, Тухфатуллиндер магазиндеріне кіріп, бас сүғып шықты (М. Ә.). 2. Өзгенің ісіне көлденеңнен кірісті. Ңалыс біреудің жұмысына араласпа,
бас сүқпа (AT).

БАСТАН АСАДЫ Өте көп, толып жа
тыр деген мағынада айтылады. Жұмысшылар талай көпір ясасады. Борлытөбе
жандауларын қашады. Сонымен де біте
қойған арна жоқ, Жұмыс шіркін элі бас
тан асады (X. Ер.). «Ой, раңмет!» деді
Мырңал ішіиен, бір пәледен кұтылғандай
қуанып.— Енді айта берсін, басңа шахтаның былығы басынан асып жатқанда, ондай ұсақ нәрсені Орлов елей ңоймас (Ә. Ә.).
БАСТАН АЯҚ Бәрін түп-түгел. Тірліктегі істерің, Ңараңғы көрге кірген соң,
Бастан аяц сұралар (Үш ғас. ж.). Қолыма
аузын аштым кілтін алып, ішіне ңарай
бердім иазар салып, Ішінде кітап та бар,
қағаз да бар, Тексердім бастан аяц көп ақтарып (С. Т.).
БАСТАН БАҒЫН ТАЙҒЫЗДЫ Бағынан айырды. Тайғызды бастан бағымдьі
(Д. Б.). ‘
БАСТАН ЕРІК КЕТТІ Тәуелді болды,.
бағынышты халге түсті.— Уа, жұрт!— деді,— қараңғыға ңамалғанда, жауыздарсорып кан алғанда, малдан билік, бастан
ерік кетісенде, атын есіткен еріміз еді
(Б. М.).
БАСТАН КЕШІРДІ [ӨТКІЗДІ] Өмірдің ыстъщ-суығын көрді; көп оциғаньі көз
алдынан өткізді. Жасыбай талай ңуаныш
пен күйінішті басынан кешірген (С. 0.).
Тәуір көрдік сөздерді, Пәленше мырза ер
деген, Ңызықты бастан өткіздік, Ғажайып
әрбір көрмеген (XVIII—XIX ғ. қаз. ақындары).
БАСТАН Ң¥ЛАҚ САДАҒА Бас аман
болса болды мағынасында. «Бастан күлац
садаға» деп молда астындағы атыкан
және айырылып жаяу үйіне қашты (С. Т.).
Бастан цүлак садаға дейім де, Нұртайға
шаң жуытпадым.— Нүртай Хазовпен байланысты деген сөз миыма қонбайды деп
отырып алдым,— деді Елемес тергеушіге
(С. О.).
БАС ТАРТТЫ Мақұл демеді; царсылыц білдірді, ыцылассыздыц көрсетті. Жігітектен айып кесіп, мал әперетін болды.
Оның үстіне Оралбайдан Керімбаланы
айырып, Каракесекке жөнелтетін болды.
Жігітек оларға пана болудан бас тартты
(М. Ә.). Оның үстіне Сапаров партком
секретары болуды кімнен сүраптк? Коммунистер сайлады, бұл бас тартпады
(3. Ң.). Мен ерінбеймін, бас тартып, ңызметіңнен сендердің. Тек сөйлеген сөзім
жөн болса (Ш. Ж.).
БАС ТЕРІСІ КЕЛІСПЕГЕН Бас әлпеті,
пішімі келіссіз, үсцынсыз. Сәтекең үйіндегі молда бас терісі келіспеген неме еді
(Б. М.).
БАС ТЕРІСІ САЛБЫРАДЫ Үнжырғасы түсті.— Шай дайын, тұрмаймысың?...
Бірақ наны құрғыр тағы жетпейді,— деи
баганағы тері тарамысы жиырылып, бас
терісі салбыраған күйде тағы дыбыс бер^
ді Жәмила (М. Ә.).
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БАС ТОҒЫЗ Ескілік кәде бойынша
берілетін сыйлық. Алғашқы айтқан билігің екен, әділдігің үшін жолыңа нар бас
таган тоғыз байлаттым, бұдан былай се
ти; сыбағаң бас тоғьіз болсын! (ШС).

адамдарын он сауоағындай білетін Наза
ренко көп ойланған жоқ.— Қазір бізде
басы артьпf кісі жоц. Ңырман күзетіндегі
өзіңнің экеңе барып айт, бір-екі күн сендерге көмектессін,— деді (Ә. Ә.).

БАС
ТІКТІ
[ҢИДЫ] © БАСЫН
АЖАЛҒА [БӘЙГЕГЕ, ӨЛІМГЕ] ТІКТІ
Жанын пида, цүрбан етті; нар тэуекел
етті; саудаға салды. Ңорғауға махаббат — достыңты, Ер Нәупіл ажалға бас
тікті. Талі$андап шығуға бел буды, Ңоршаған зұлымдың, і$астықты (Ш. Мұх.).
Халық үшін бас тігіп, Ат ңүйрығын тарады. Дұшпанынан тайсалмай, Ңасңайып
ңарсы ңарады (О. Ш.)- Байлау біреу-ақ,
не Абайды аман шығарып ап, күле жайнап бөріміз елге ңайтамыз. Немесе, Базаралы бас цияды да, осыдан ел бетін көрмей айдауға кетеді (М. Ә.). Неліктен әлгі
жігіттер болмашы аңшаға бола басын
бэйгеге тігеді (ЛЖ).
БАС ҮРҒЫЗДЫ [¥РДЫ] Аяғына
жыцты, бағындырды; жалынды, жалбарынды, аяғына жығылды. Жанды тәнге
бас ұрғыздыц, еш нәрсеге көңілменен карамадық (Абай). Сатып алған, жалынып
бас ұрып алған болыстық пен биліістің
ешбір ңасиеті жоң (Абай). Селкілдеп келіп
жығылды, Аяғына бас ұра (Абай). Ңастығын жасырьш, Келмесе бас ұрып, Алтыатар, акбалдақ Сондайдың сазасы (I. Ж.).
БАСЫ АЙДАУДА, МАЛЫ ТАЛАУДА
Шапцыншылыцца ұиіырау деген мағынада айтылады. Егер далада жүріп қазақтың айғыры кісінесе, менің қорадағы
биелерім құльш тастайды. Айғыры кісінегешіің басы айдауда, малы талауда
болады — депті (ШС).
БАСЫ АЛТЫН, К...I KYMIC Ертегі
мен жырларда асыра мацтау үшін цолданылады. Шөгірлінің тауына келген хал
де, Патшаның бір киікке келді кезі. Бұл
киіктің басы алтын, к...і күміс, Патша
ойға алады үлкен жұмыс (М3).

БАСЫ АУҒАН ЖАҢҢА КЕТТІ [ТУ
РА ҢАШТЫ, ЖОЛҒА ШЫҢТЫ] Қайда
болса сонда, бағытсыз жүре берді, цаңғырып кетті. Сол тұрық таока мінген кезімді
ойлап отырсам, бұл күнде жүрегім зырқ
ете ңалады. Мезі болатының соншалың,
аттан қарғып түсіп, басың ауған жаща
тұра цашцың келеді (Б. С.) ... Азанда ЬІсцяқ бәрін шегіп алып, басы ауған жакца
карай жолға шығыті жүре беріпті (ҚЕ).
БАСЫ АУЫРЫП, БАЛТЫРЫ СЫЗДАДЫ 1. Ауырып, сыркаттанып калды; жа
ны цысылды.— Ңалңам Әбіш, әжең сені
де көп ойлады ғой, маркұм... Басы ауы
рып, балтыры. сыздаса серігі жок, бұтағынан үзілген мәуем еді, дегеніне жеткенін, пісіп толғанын, әкесіндей-ақ аңсаушы
ем,— деп, көп күрсінетін (М. Ә.). Ңазаң
дене кызуы көтерілсе, басы, ауырып, бал
тыры сыздаса, шай ішіп терлейді (Е. О.).
2. Жаны ашыды, цайғырды. Сен үшін
басы ауырып, балтыры сыздап отырған
кісі жоқ (АТ).
БАСЫ АШЫҢ 1. Ап-айкын, даусыз,
ешкімнің таласы жок. Бұл жұмыс барьштага да, партияға да жанаспапты, басы
ашъпу ұрлық,— деді Қоқыш (М. Ә.)..
2. Бос; ешкімнің ортацтығы жок, қолы
тимеген.

БАСЫ ӘҢКІ-ТӘҢКІ [ДАЛ, ДАҢ[ БОЛДЫ © БАСЫ [МИЫ] ҚАТТЫ © БАСЫ
ҢАҢҒЫРДЫ © МИЫ АНІЫДЫ © ТІІАҢШАДАЙ БАСЫ ШАРАДАЙ БОЛДЫ ©
ШАРАДАИ БАСЫ ШАҢШАДАИ БОЛДЫ
Не істерін білмей дал боп абыржыды,
дағдарып әрі-сәрі болды; цатты састы.
Жәмилә, Жаңылменен көптен мәңгі, Мэңгі емес Зыңыштың да жайы әлгі; Ұру, ұрсу, даң-дұңліен милары ашып, Бастары
БАСЫ АЛЫНДЫ © БАСЫН АЛДЫ болып көткен щкі-тэңкі (С. Т.). Бір уақытӨлім жазасына ұшырады; өлім жазасын та елдің іші ала тайдай бүлініп, адам ба
берді, өлтірді. Хан кызының көңіліне бір сы дал болды да ңалды (Ғ. М.). Басым
де бірі жакпай, сыйлык әкелген кісілер- дал боп еңірегенде Көзден ақкан ыстық
дің басы алынады (ҚЕ). Жалаңаш елден қан. Пана болмай ешбір пәнде, Зар илешыққан бір сорлымын, Жалғыз-ақ үміт- гем, жылағам (Ж. С.). Ойлай-ойлай әр
тімін раңымыңнан. Басымды алар бол- істі, Айңайды көріп жарысты. Жалсан; жылдам алшы, Ызғырық өтіп барады -тыз ба,сым даң болып Өзімнен-өзім
табаиымиан (Ш. Ж.). Атам деп тигізе терледім (Е. М.). Жүргені ңұдай әмірі,
алмаса, басын аламын,— деп жар сала- мұндай жан боп, Көбінесе, кеткекі ғой
басы даң боп, Болмай ма шыдаы түрса
Ды (ҢЕ).
біраз күнге, Ңатыннан менен бейнет көрБАСЫ АМАН, БАУЫРЫ БҮТІН Уай- гвн жан жок (С. Т.). Дайрабайдың көк
ымсыз, кайғысыз, төрт жағы саа. Сен сныры ұлы дауға ұласі^ан.— Көк сиыр
өзіңді өзің аяп... басы амап, бауыры бүтін дауы кімнің болса да басын цатыратын,—
кісіше бейжай жүрсең дағы, бәрібір деді Күлзира (Б. М.). Күндегідей бүгін
жаралы жыртык жаныңнаи жел ызғып, шат мінезім но к, ойым алтау, шешуі
өлген ініңнің орны үңірейеді де тұрады к.иын бір жұмбактың соңында басым ңа(Ә. Н.).
тулы (Ж. С.). Ңайғылы көңілім қайдағы,
БАСЫ АРТЫҢ Керектен тыс, цажет- Бурыкғымды жаңғыртар. Ңайратты альт
сіз, бос хсүрген. Бізде осындай басы бойдағы, Басымды ңайғы цаңғыртар
артъщ пэндер бар (3. Ң.). Ңарауындағы (Абай). Ішкені қымыз емес, қыздың жасы.
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Жас бала жау қолында цатцан басы
БАСЫ ЖАС Қартайып отырған жоц.
(Д. Е.). Менің басымды цатырып журген, (Жас жігіт пен ңыздар туралы айтыла
Дәмеш, бұл емес (3. Ш.). Ғанидың ойлай- ды). Басыңыз жас, достарым, Есен болың,
ойлай басы цатты (М. И.). Эр түрлі айтып достарым (БЖ).
жүрді. Біреулер бір ңыздың соңынан еріпБАСЫ ЖЕРГЕ ТҮСТІ Қадірі кетті,
ті деді. Ал өзім неге кешіккенін біле ал- беделі
ар-үяты аяц асты болды.
май, иіаңшадай басым шарадай болды Басым түсті,
түскен-дүр, Көтерсең де болдейді Шара (ЛЖ). Биыл налок ақшадай, мас-ты жерге
(БЖ).
Ңалтасы боп, аңсамай, Аңша іздеген ңазаңтың, Шарадай басы шацшадай, Ха-хаБАСЫ ЖЕТПЕС ОРЫНРА АЯҒЫН
ха-лау қазағым! Көр малыңның базарын САЛДЫ Әліне царамай, шама-шарцын
байцамады. Бүл сөздің ишаратын адам
(I. Ж.).
білер, Үлгісіз не деп айтсам надан білер?
БАСЫ БАЙЛАНДЫ
[БОС ЕМЕС] Басы
орынға аяі^ салып, Жаңсы1. Еріксіз болды, мәжбүр болды. Жау мен нежетпес
себептен жаман күлер (Ы. А.).
қолға түсті де басы байланды, лажы құрыды (AT). 2. Айттырып, цүда боп цой- \і БАСЫ ЖҮМЫР ПЕНДЕ Тірі жан.
ды; жігіті бар. Жұрт аузы Аппақайды (Әйтеуір бір адам, жұрт ңатарлы кісі де
мақтаушы еді, Ңырындап бозбалалар ген ұгымда кекесіндеу айтылады). Қанжаңтаушы еді. Ңолдары жетпесе де ңо- ша айтсаң пендесіц ғой басы жүмыр,
разданып, «Басы бос емес... әттең... қап!» Жатырсың михнаттанып жоң іске ңұр,
деуші еді (С. Т.).
Бұл ағаш өсіп алма алуыңа, Керек қой,
БАСЫ БӘЛЕГЕ [ҢАТЕРГЕ] ДУШАР ойласаңшы екі ңұмыр (С. К.).
БОЛДЫ [TYCTI] Васына бір іс түсіп, хауБАСЫ КЕМІДІ Қорландьі, цор болды,
іп төнді, жамандыц іс кез болды. Ол беделі түсті. Ішкілік салдарынан беделі
адам... егер жалынбаса тергеулі сотты түсті, басы кеміді (AT).
адам болып ешбір қызметке жарамай,
БАСЫ КЕТТІ Мерт болды, өліп кетті.
басы цатерге түсіп әткен (Абай).
Сіз басыңыз кететін сөзді айтып отырғаБАСЫ БӘЛЕДЕН БОСАДЫ Азаптан ныңызды сезесіз бе? — деді, Мұрат булыцүтылды, циыншылыцтан шыцты. ...Жа- ға сөйлеп (Ә. Ә.). Жар басына ңонбаңыз,
манға қылған жақсылың өзіңе үлкен за Дауыл соңса, үй кетер. Жатқа тізгін бердал болады. Бәледен басы босанып алған меңіз, Жаламенен бас кетер (Б. Қ.). Жатқа
соң, сол жаман өзіңе тап берер (ШС).
кеңес салганның, Жазымға басы кетпес
пе (ШС).
БАСЫ БОС 1. Еркін, азат; ешкімге
БАСЫ-КӨЗІНЕ ҢАРАМАДЫ Айырып
атастырылмаған, ешкіммеп уэде байласпаған, үйленіп түрмыс цүрмаған. Әйтсе жатпады; парцын айырғысы келмеді;
де басы бос ңыз ғой деп, жігітке Дәмет- есептеп жатпады. Ол олжа малдың басыкенді ұсынды. Ендеше мына кызбен жүрі- көзіне царамай, бүйдасынан тізіп әкеп,
ңіз... (Б. М.). Есіңде бар ма жас күнің, Ңұдайменде мен Тәңірбергеннің желісіне
Көкірегің толы, басың бос? Ңайғысыз, байлай салатын (Ә. Н.).
ойсыз мае күнің, Кімді көрсең — бәрі дос
БАСЫ ҢАДІРЛІ Көпшілік сыйлайхын,
(Абай). 2. Түтылмаған, ешцайда жүмсал- цүрмет түтатын (адам). Өзімдей-аң үл
маған, басы артъщ. Ол үшін жинау баста- туар, Бір кісінің зайыбы. Халңына басы
лысымен-аң, күзде жолдың кебу уақы- цадірлі, Кейбір жерде жігіттің, Көрінсе
тында тасып үлгіру жағын көздеп, бұған көзге зайыры (Б. Ө.).
басы бос көліктің бәрін пайдалану керек
БАСЫ ҚУАРДЫ Бала көрмеді, соңы(А. Е.).
нан ешкім ермеді, түцымы өспеді. ҚайтеБАСЫ [БАСЫМЕН] БҮТІН БЕРДІ сің, сорлы басы сорлап цуарды ғой, жал[АЛДЫ...] Еш сүраусыз, цайтарусыз бер- ғыз таянышын да ңұдай көп көрді (AT).
ді; цайтарып алмайтын боп берді.— Ой,
БАСЫМЕН ЖАУАП БЕРДІ Қандай
тәйір, басы бүтін беріп тұрган жоң, ұста
мынаны — деп, бүркітті жігіт қолына қон- жаза болса да өз мойкымен көтерді. Үкідырды да: — Бермеймін, бермейтінім Ңа- меттің босңа кеткен қаржысына басыңызракерден айрылғымыз жоқ,— деді Бекпол бен жауап бересіз (I. Е.).
Жәнібекке (М. Ә.). Баймағанбет:— Тонды
БАСЫ МҮЙІЗ, К...І КИІЗ Ауыз эдебасы бүтін ал, енді үйге кір! (Ш. Ж.).— биетте жалмауыз кемпірді кейіптеу тәсілі.
Ңорықпа басымен бер,— деп тағы айтпай- Әлқисса, халңы жиналып айтты: «Е, таңмын деді Танагөз (Ғ. Мұс.).
сыр, түс деген түлкінің боғы болады қоБАСЫ ЕКЕУ ЕМЕС Қатерге басын рықпаңыз, еш нәрсе етпейді» — деп жақтікпеу, жөнсіз іс істөмеу, батыл жігер сыға жорыды. Онда Тайшың хан айтты:
керсетпеу мағынасында айтылады. Өзім «Жоқ, оларың болмайды, онан да ойласуға малта білмеймін, тұңғиық терең көл- сып, ак.ыл табыңдар!» — деді. Ешкім амал
таба алмады. Сол кезде жасы үш жүзге
ге қалай түсем, басым екеу емес (AT).
жеткен, ыстың ішкен, сұйың тышңан,
БАСЫ ЕСЕН Өзі сау, ауру-сыркаудан көрінгенмен ұрысңан, ңабағы қатып тыаман. Барлы-барлы, барлы тау Басы есен- рысңан, дамбалы бұтына ңатңан, өзін
нің дені сау (ІПС).
туғаннан ңүдай атңан, бір кез ширек
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бойы бар, адам таппас ойы бар, тізесіне
шекпен жетпеген, басынан жаманшылық
кетпеген, басы імүйіз, к..Л киіз бір мыстан
кемпір келді (АБ).
БАСЫНА ӘЛЕК САЛДЫ, ӘЛЕК ЕТТІ
Әуре-сарсаңға түсірді, көресісін көрсетті
(АС). Адалдық үшін алысып, Жегішке
аңы төлетті. Бас шайқаймын дегеннің
Васына салды әлекті (Абай).
БАСЫНА ӘҢГІР ТАЯҢ ОИНАТТЫ
Әмірін жүргізді, үстемдік жасады; әлекшәлегін шығарды; цудалады, жүндей
түтті. Мирон: «Ңойымды ұрладың»,—
деп басыма әцгір таяц ойнатып жер ортасы «Көктөбеге» ңуып салды,— дейді Сәмет (С. О.). Төркініңе бердің деп Ңалимашқа эцгір таяц ойнаткан едің, мынау
әулие көршің басына жастанып жатыр
екен ғой,— деді (С. Ад.).
БАСЫНА Б¥ЛТ АЙНАЛДЫ [ТӨНДІ,
ТҮНЕРДІ] © БАСЫНА ХАУІП-ҢАТЕР
ТУДЫ [ТӨНДІ] © БАСЫНА БЭЛЕ ЖАУДЫ © БАСЫНА ҒАРІПШІЛІК [ТАРЛЫҢ
1C] ТУСТІ [КҮН ТУДЫ] © БАСЫНА 30БАЛАҢ [КҮН, ҢИЯМЕТ KYH] ТУДЫ ©
БАСЫНА ЕКІТАЛАИ КҮН ТУДЫ Мұцтаждыща ұшырады, ауыр халге тап болды, циын-цыстау күн туды; мүсэпір болды. Бөкайден і;амшы бастым тарлан атка,
Басыма хауіп-цатер төнген шаңта. Алыстан ат терлетіп, іздеп келіп, Жолыктым
тауып алып, Самыратңа (С. Бат.). Басына
ңиындың іс түссе, қажеті болар деп,
жүнінен жұлып ңолына ұстатты (ҢЕ).
Жаңсыменен дос болсаң, Басыца ци-ын
іс түссе, Алдыңнан шығар еңбектеп, Жаныңа не керек деп? (М. Ө.). Біздің басымызға киямет күн туды, біз осы зынданда жеті жыл жатамыз (ҢЕ). Басыма бэле
жауып тұр осы күн, Ңұдірегтің көктен
түскен таяғындай (Ш. Ж.). Күнде мінген
күреңдей арыңтайды, Басына ғаріпшілік
сонда түсті (ККБС). Ата ұлының баласы,
Асыл ерге малың бер. Малың бер де басың қос. Басыца тарлыц түскенде, Ардақтаған эділ жанын аяр ма (М. Ө.). Өз басына зобалаң туғанда... астанадан Орынборға ағылып жатты (Ә. Н.). Өгіз өз басына
күн туған соң шолаң ңұйрыңты пұштаңдатып, арбаны салдырлата атңылап жөнелді (I. Ж.). Ңанаттанды қасиетті ойды
ұға, Жөн деген не, жан қысылса арлыға.
Екіталай күн туғанда басыца, Жаным
деме, жан арыңнан садаға! (М. X.). Жақсының басына іс түссе жасымайды, бойлай береді. Жаманның басына іс түссе,
күкдіз-түні ойлай береді (ШС).
БАСЫНА ЖЕТТІ Қүртты, түбіне жетті. Тасыма, жігіт, тасыма! Тасыған жетер басыца (ШС).
БАСЫН АЙНАЛДЫРДЫ Алдап-арбады; иліктіруге әрекет етті; дегеніне көндіруге айласын салды. Ңызды өзіне ңарату үшін, шал қызды дұғалап басын айналдыра бастапты (ҢЕ).
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БАСЫНА КЕЛДІ 1. Жеке кісіге оралды, жеке-дара душар етті. Басыма келді
бұл шаттьщ, Бостандың көрдік, ңуандық.
Кешегі өткен күндерді Ойлап көңілім жасыма (Ш. И.). 2. Біреуге дегені өзіне келді.
Басыңа келгірдің басына келіпті аңыры,
ңұдайын ұмытып кетіп еді өзі (AT).
БАСЫНА КӨТЕРДІ [КӨШІРДІ] Айналаны жацғырыцтырып айцай салды;
даурыцты, азан-цазан болыті шулады. Бір
үшеу көшені басына көтеріп келеді
(Ғ. Мұс.). Жұпар көшені басьша көтере
саңқылдай еөйлеп келеді (М. И.). Аузы
көпіріп, Үйді басына көшіріп, Үкінің
көзін, Ңораздың желбезегін тіліне тиек
етті (О. Сей.).
БАСЫНА ҢАЙҒЫ САЛДЫ [УАЙЫМ
TYCTI] Зор азап, ауыртпалыща килікті.
Кулмес хан елін алғаның, Елін қырып,
жан көке, Басына цайғы салғаның. Биша
ра болған Мұңлыңты, Сонда да есіңе алмадың (М3). Қайғы түсті басыма, Аңыл
таппай болдым зар (БЖ).
БАСЫНА ҢАРА ЖАМЫЛДЫ [САЛ
ДЫ] Аза тұтыһ, үстіне цара киді. Ңалңамды алып, құдайым. Басыма салдың
цараны. Өзі түгіл көрмедім, Ізі жоң басі{ан табаны (Абай).
БАСЫНА ҢҮДАЙ САЛДЫ Бір іске
душар болды, көнбеуге шара калмады,
амалсыз күн болды. Басыма цүдай салған
соң Тоқтата алмадым Шын ғашықтық
қапасып (ҢЖ).
БАСЫН АЛА [АЛЫП] ҢАШТЫ Безіп
кетті, безек цағып айтканға көнбеді; мойындамады. Ңаратаз да алғашңыда болыс
сайлауына түсуге жүрексініп, басын ала
цашты. Сұпы ағасының айтңанына кұлақ
аспай қойды... (Ә. Н.). ...Ал қарағым,
құртты ала ғой,— деді кемпір.— Ңой, о
не дегеніңіз, жоқ айта көрмеңіз,— деп
Бөрібай басын ала цашып еді, кемпір
қоймағасын екі қалтасын құртка сықап
алды (Т. А.).
БАСЫНА МҮЙІЗ ШЫҢПАЙДЫ Ешкімнен асып кетпейді. Сендер өздерің
барып, сүйінші алғанда, бастарыңа мүйіз
шыцпайды (ҢЕ). Менің жақынымды нағашы сыйлығына ңарық етпекші едің.
Онсыз жалғыз өзің барыпсың, басыца
мүйіз шыццан шығар, ә! (AT).
БАСЫНАН АСЫРДЫ Біреудіц сөзін
елемеді, естімеген кейіп білдірді. Е, немене
бұл, бар молда-кожан жиылып мені Мекеге жібергелі жатырсыңдар ма? — деді
Абай. Көкбай Абайдың бұл сөзін де басы
нан асырып естімеген төрізденіп былай
ңойды (М. Ә.).
БАСЫНАН СӨЗ АСЫРМАЙДЫ Еиікімді басындырмайды, еиікімге өз есесін жібермейді. Ол [Дәмежан] кейбір кездерде
аса намыскер, басынан сөз асыра алмайды. Ңаладағы көрші-қолаңға да сол мінезі
әбден мәлім (М. Ә.). Күрекең басынан сөз
асырмайды. Шын сырын айтты өзінің ба-
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сындағы — Сенемін жиналысңа, бармасам
да,— Партия ойын елден жасырмайды
(Ж. М.). Жасым бар жиырмада жасырмаймын, Басытнан дұшпан сөзін асырмаймын. Елімнің еркелеткен серісімін,
Сен түгіл, патшаға да бас ұрмаймын
(Б. Ңож.).
БАСЫНАН ЖҮГЕНІН СЫПЫРДЫ
Еркіне цоя берді. НЭП ■
— байдың басынан
жүгенін сыпырып жіберу деген сөз
емес,— деді Жұмабек (F. Мұс.).
БАСЫНАН КЕШТІ [ӨТКІЗДІ] Өз өмірінде болып өтті . Осы ой үстінде Есей өз
басынан кешкен жастық шағын еске
алды (Ә. Н.).
БАСЫНАН КҮН, АЯҒЫНАН АЙ ТУДЫ © ОҢЫНАН АЙ, СОЛЫНАН КҮН
ТУДЬІ Болып-толды; шам-шырағы жанды. Ңазанқап бір күні ұйыктап жатып
түс көрді. Түсінде басынан күн, аяғынан
ай туып, қасында екі ңозы ңоші^ар соғысып жатыр екен (ҢЕ).
БАСЫНАН Ң¥С ҮШЫРМАДЫ Жаманшылыц көрсетпеді, бетіне ешкім келтірмеді. Арыстан туған ағалар, Құс үшырдың басымнан, Ңайғы түсті көңіліме, Бір
түс көріп тосыннан (БатЖ).
БАСЫНАН ҢҮСЫ КЕТТІ Бағы тайды,
сәтсіздікке үшырады. Мін тақпас ем шебердің ісіне түк, Ңалса дағы басынан
цұсы кетіп, Артьщ емес ак басты Алатауды Ңашаса да Мұхтардың мүсіні етіп
(Р. Нияз.).
БАСЫНА НОҢТА КИДІ Еркіндіктен
айрылды, бала-шаға, үй ішін бағып, шаруа күйттеп кетті.— Шырағым-ау, ңатын
алу, бала сүю ңұдай бұйрығы емес пе?
Ңалай туласаң да, соңыра сен де бір ноцтаны басыңа киерсіц (Э. Н.).
БАСЫНАН СЫРЬЩ [ТАЯҢ, ТОКПАК,
ҢҮРЫҢ] КЕТПЕДІ © БАСЫМНАН СЫРЫҢ, ЖЕЛКЕМНЕН ТОҢПАҢ КЕТПЕДІ
Ңысым көрді, таяц жеді, аяц асты болды,
Мұндай іс білемісің жаман атаң, Бармасаң да береді байлап-матап. Малдан і{үрыц, басынан сырыц кетпей, Бермесе дау
көбейер болып шатақ (С. Т.).
БАСЫНА
[ТӨБЕСІНЕ]
ОЙНАДЫ
[ШЬЩТЫ] Басынды, менсінбеді. Уа қайдасың, Карсак-Бороақ, Олжай-Карсак,
шыға қой олай болса!... Асқан екен бүл
Борсаң! Тамам елдің төбесіне шығып, қатынына шейін басыма ойнатайын ба?
(М. Ә.). Содан кейін: «Енді не болса да
тыныш отырып, тыныш жүріп байңайың.
Үндемей момын болып отырсақ, кім басы■мызға ойнайды»,— деген болып табысңанды (М. Ә.). Жалынсаң жау басынар, Басынар да басыңа шығар (Маңал).
ВАСЫН АРАШАЛАДЫ Өз басын цорғады, жанына сауға тіледі. Кісі есігін
ашып көрмеген жас әйел баланы жиылысңа не бетімізбен әкелмекпіз? — деп

өзінің күнэсыз екендігін айтып, басын
арашалады (Б. М.).
БАСЫНА ТАС [АҚ ТАС, ҢҮЛПЫ
ТАС, КӨК ТАС] ҢОЙДЫ к ө н е. Маласының басына ескерткіш орнатты. Ойқай,
сонда күн ңаран. Басына ац тас цойылса,
Сөзбен түрлі безенген. Үстіне топыраң
үйілсе, Шөккен нарға мегзеген (Ш. Б.).
Інімді ағамның тілін алып көмбей кетіп
едім, соны енді іздеп, сүйегін көміп келейін деп, басына цоятын цұлпы тас жасап жатырмын (ҚЕ).
БАСЫНА [БАСЫНА ТАС] ТИДІ Беті
қайтты, сощы жеді. Басыңа тас тиген
жоц, Көзің перде киген жоң. Ңанша
күйіп, жансаң да, Сүйгенің бой иген жок
(С. Т.). Басыңа тиді байқадың, Бәрінен
басты шайі^адың. Тағы бар ма айтарың?
Нанғыш болсаң, енді нан (Абай).
БАСЫНА ҮЙ [ОТАУ ҮЙ] ТІКТІ Үйлендіріп жеке үй етті. Баймағамбет Шерниязға қыз алып беріп, басына үй тігіп,
алдына мал салады (Ш. Ж.)БАСЫН АШТЫ [АРШЫДЫ] 1. Күрделі бір мәселенің, талас істің бетін ашты.
— Осы бастан бір мәселенің басын ашып
алайық — деп бастады әңгімені ол («Адам
және химия»). 2. Өзін бір істен, бәледен
цүтцарды.
БАСЫНА ШЫРМАУ САЛДЫ Әуреге
түсірді, бәлеге душар цылды\ басын матап, циыпшылыцца тап кылды. Әй, алла,
біз сорлыға мал бермедің, Болмаса бағыпңағар ұл бермедің. Жалғыз ңыз ортамызда ермек қылған, Басына салып шырмау
әуреледің (ҢЕ).
БАСЫН БАҢТЫ Өзін-өзі корғады.
Жиылып қарға-құзғын шулағанмен, Артылып қалыбынан мэз болмайды. Жамандар жауда жәрдем бермек түгіл, Тар жерде басын бацса аз болмайды (ПІЖ).
БАСЫН БЕРДІ 1. Неден болса да тайынбады. Ондай адам бас берер намысына,
Намыс бермес бес күндік дабысына
(А. Т.). Елжіреп еріп кетті адам іші
(Үйкыда секілденіп жагқан түсі). Халық
үшін қиындықка басын берген, Дүниеге
бір-ақ келер мұндай кісі (АЖ) 2. Өтеуін,
төлеуін берді. Айтбайға жоғалған малының басын берді (AT).
БАСЫН БҮРДЫ Тартынды (АС). «Ала
бер» ден, «келе бер» ден, Бір күн басын
бұрды ма? (Абай).
БАСЫНДА ДӘУРЕНІ ТҮРДЫ Қалағаны болып, үкімі жүріп түрды; базары
болды. Баста дәурен тұрғанда, Біздер-дағы, байеке, Оза көшіп, кең жайлап, Еркімен еркін жатңан ел едік (М. Ө.).
БАСЫНДА ЕРКІ ЖОҢ
бостандығы болмау туралы
Ңасында жоң серігі, Жау
тұтқын, Басында жоц ерігі,
болыпты (I. Ж.).

Жеке кісініц
айтылып түр.
ңолында бір
Торда торғай
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БАСЫНДА МІНІ БАР [КӨП БОЛДЫ]
Өзі айыпты, жазыцты деген мағынада.
Әкең де болса бір жолдас, Жарасңан әзіл
теңменен. Болымсыз туған боз бала. Басында батпан міні боп, Kici айыбын тергеген (М. Сұл.).
БАСЫН ЖАЛМАДЫ [ЖОЙДЫ, Ж¥ТТЫ] Құрттьі, жок цылды, түбіне жетті.
Сөзіңе қулат{ оалмаймын. Ңольшдағы
көк алмас Төреханға арнаймын. Ол жалғыз да біз екеу, Ңу басгың басын жалмаймын (БатЖ). Мүштектің ішінде обаның микробы болады. Әлігі мүшгек біреуден біреуге ауысып, талайдың басын жалмайды (Е. О.). Екеуі де ңанжарға колды
ңойды, Аямаска бекітіп алды ойды. Ыза
менен суарған улы қанжар, Не қылса
біреуінің басын жойды (А. А. Қ.). Әділетсіз бір жастың басын жүтсын. Ңайнап
тұрған канымды ішкенменен, Ңаңсыған
катқан ішін не жылытсын (Абай).
БАСЫН ЖАРЫП, КӨЗІН ШЫҒАРДЫ
Бір нәрсенің әлек-шәлегін шығарды,
ойран-асыр етті. Орысша сөйлеймін деп,
орыс тілінің басын жарып, көзін шығарды. Аңсаңал-ау, мына завучың бас жа
рып, көз шығарып барады (М. И.).
БАСЫН ЖИДЫ Біріктірді; цүрап
жұрт етті. Мүңым казак баласы Тегіс
аңыл сұрапты. Тобықтыны ел ңылып, Басын іжиы.п құрапты (Абай).
БАСЫН КЕССЕ ДЕ, ШЫНДЫҢПЕН
КЕТТІ [ӨЛДІ] Турашыл әділдік туралы
айтылады. Араз бол, кедей болсаң, ұрлыңпенен, Кете бер кессе басың шындыцпенен.
Ңорек тап бейнеттен де тәңірім жөргем,
Телмірме бір адамға мұңдыңпенен (Ы. А.).
БАСЫН КӨТЕРЕ АЛМАДЫ Орнынан
түра алмады. Аяң-қолым жоң. Басымды
көтере алмай, жер бауырлап қалдым (ҢЕ).
БАСЫН К...ІНЕ ҢАЙЫРДЫ Екі бүктеді, илеп жіберді.
БАСЫН КҮН НІАЛДЫ Бүл жерде
ацын басың аманда, басыңа бацыт цонғанда, бацытың жүріп түрғанда деген мағынада цолданып отыр. Жаман дос көлеңке: Басыңды күн шалса, Ңашып кұтыла
алмайсың, Васыңды бұлт алса, Іздеп таба
алмайсың (Абай).
ВАСЫН [ҢАРА БАСЫН, БАС ҢАМЫН] ҢАЙТТАДЫ [КҮЙТТЕДІ] Басын
алып цашты, бас аманын істеді. Кэлен
болеа басын цайттап қашып жүр (Ә. Н.).
Осы кезге дейін ел-жұрттан безіп, цара
басын цайттап кеткеніне өкінді (Ә. Н.).
Ңазіргідей аласапыранда ата баладан
безіп, эркім өз басын цайттап кететін
(Ә. Н.).
ВАСЫН ҢАЙЫРДЫ 1. Біраз нәрсені
айтып я істеп тастады. Сол көреген қария
і-;ырғыздар жайлы өр алуан-ак эңгіменің
басык цайырады. Сонау бір кездерде көрген той-думандарын айтқанда жігіттер
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ңатты қызығатын (ЛЖ). 2. Иіні келді.—
Үндеме, бірдеңенің басы цайырылатын
түрі бар,— деді Қасен (М. Ә.).
БАСЫН ҢАҢТЫ Көзін жойды, өлтірді. Жаудың басын цацты (AT).
БАСЫН К.ОЯРҒА ЖЕР ТАППАДЫ
Әбден цаналды, пана болар жай таппады, не істерін білмеді, әуреге түсті. Адам
көп. Адамнан шыбын көп. Шыбын семіз,
адам арың. Кіші-гірім бармаңтай қара
шыбындар ызыңдап келіп тобымен жабылғанда, басыңды цоярға жер таппайсың (Ғ. Мұс.).
БАСЫН ҚУДАЙ КЕСТІ Мойнын іжүлып алды, өлтірді. Ай-ай тазша-ай, тазша!
Атаңа нәлет, ңу тазшаі Басыңдьі цудай
кесермін, Қаныңды судай шашармын
(ҚЕ).
БАСЫН ҢҮРБАН ҢЫЛДЫ Өзін-әзі
біреу үшін өлімге цады. Ңайтейін өже,
ңолымнан келетін нәрсе болса, басымды
цүрбан қылсам да сендерді ңүтқарар едім,
біраң қайтейін (Б. М.).
БАСЫН ҢҮШТЫ 1. Қүшацтап аймалады, төсіне басты. Білмеді не болғанын
айрылды естен, Аймалап Ңұлагердің басын цүиіты (I. Ж.). 2. Кебі келді. Ол жа
ман кылықтың, біреудің көрген азабының
басын цүшты (AT).
БАСЫН ҢЫЛТИТТЫ Төбесін ғана
көрсеттг; басының бір шетін ғана шығарды.— Әжем ішсін деп жатыр,— деді Бектай есіктен басын цылтитып (М. И.).
БАСЫН ТАУҒА ДА, ТАСҢА ДА СОҚТЫ [ҮРДЫ] Ойға да, цырға да жүгірді,
элекке түсті, әуре-сарсаң болды. Басымды
тауға да, тасца да соғып, дағдарып жүргенімде мейірімді (оған) кездестім,— дейді Айшуақов Сәлкен (С. О.). Бізді әдейі
сорласын, басын тауға, тасца үрсын, со
дан барып ңырғын тапсын деген ңылып
па? (М. Ә.).
БАСЫН ТӨМЕН САЛДЫ Бетіне карай
алмады, жерге царап цалды\ мойындады.
Кетерімді білген соң, Осы отырған, жаржар-ай, Әлеуметтер бастарын, Төмен салды, жар-жар-ай (М. С.). Біраз уақытка
басын төмен салып свніп, сынып ңалды
(М. О.).
БАСЫН НІАЙҢАДЫ 1. Қайран цалды, тацғалды. Мына қатын Жұмабаймен
бір күн де отырмайды, мүнда бір сыр бо
лу керек,— деп атңамінерлер сенімсіздік
көрсетіп, бастарын шайцайды (Б. М.).
2. «Жоц» деді, күптамадьі, бас тартты.
Басыңа іиді байқадың, Бэрінен басты
шайцадыц, Тағы бар ма, айтарың? Нанғыш болеаң енді нані (Абай). Біз де
эркімді байкаймыз. Сіздей асыл кез бол
са, Қайтіп басты шайцаймыз (Абай).
БАСЫН ШАЛДЫ 1. Тиіп-цашып біраз
нәрседен хабар берді. Сакыптың кенеулі
ойы жоң. Ылғи нұқып-нұңып, әр жайдың атын айқайлап атап, басын шалып
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өтеді (М. Ә.). 2. Мал сойды. Кіші айтта
бір малдың басын шалдыц (АТ).
БАСЫН ШАТТЫ 1. Кесірін тигізді,
бэлеге душар цылды, кірітгтар етті. Байзаңтай батырдың Ңокандай лэшкер ңұсбегі. Терекке байлап атылған, Бэлеге басы
шатылған (Жамбыл). Алые та болса жаңын бар, Жақсы болса нәсілді. Жаманға
ісің түскенде, Шатып кетер басыңды
(М. С.). 2. Аузына келгенін айта берді,
бірді айтам деп көп нәрсені араластырып
соқты.
БАСЫН ИЗЕДІ [ШҮЛҒЫДЫ] Мацүлдады, цүптады.
БАСЫН ШЫРҒАЙ [ШЫРЫҢ] ҢЫЛДЫ д и а л. Басын цатырды, миын ашытты. Сен басты шырғай цылмай қысқаңысңа айтшы (Тау., Ңош.). Ол көп сөйлеп
басты шырыц цылады екен (Бұл да).
БАСЫҢА КӨРІНГІР! © ӨЗ БАСЫҢМЕН КЕТКІР! қ а р ғ ы с. Бар бэле өзіңмен болсынI Ңысңарт енді басыңа көрінгір, не көрінді, басыңмен кеткірі (М. Ә.).
БАСЫҢ ҢАЛҒЫР қ а р ғ ы с. Әнде ба
сын, қалғыр, сен сүмелекке де ән керек
пе? Көзіңді ағызайын! деп, ұзын шыбық
қамшысын [Майбасар] иіре көтеріп келеді (М. Ә.). Әпкелді тағы өңшең ңаңңайған
ағаштарын! деп сырт айнала бере: ағашта басың калғыр өңшең ....дейтін Әселдің
енесі (М. Ә.). Ойында басың цалғыр, ертеңнен ңара кешке дейін ойнасаң да, ойының басылмайды. Ой, ойының осылғыр!
(AT).
БАСЫП КІРДІ Рүцсатсыз, сұраусыз
баса-көктеп енді. Осындай хан атамның
хандығы бар, Есіктің сол себепті тарлығы
бар. Тінтушідей ордаға басып кіріп, Ажалыңа асыіэдан байғұс мұндар (С. А.).
БАСЫП ОЗДЫ Қуып жетіп, озып кетті. Адымы алыс атпенен жарысңанда,
Басып озар байталды ыржаңдатып (Жам
был). Кірісіп іске батыл еркін еңбек, Талай шөл ұлан байтақ кетті көл боп. Ңанағыш дүниені басып озып, «Ең мыңты»
дегеніне тұрсын тең бон (С. М.).
БАСЫП САЛДЫ [ҢАЛДЫ] Атып тастады. Тұдымыңды құртып мынамен басып
салсам ғой, серейесің де і^аласың (М. Ә.).
Апырым-ай, ә! Басып салса, табаныңнан
жатқызар еді-ау! (М. Ә.). Басып салып
офицерді Ажар біраз түрды ойланып,
Неге рақым еттім сұмға, Адам ғой деп
назар салып (С. Б.).
БАСЫР, БАСЫР, БАСЫР-АЙ [БАСЫР-ДЫ] Жырда үйцас үшін алынатын
тіркес, дәстүрлі бастау. Басыр, басыр
басыр-ай, Аңңа ңұлпы жасыл-ай, Басыңды көтер, ей Жібек, Төлеген келді қасыңа-ай (ҢЖ).
БАСЫ САЛБЫРАДЫ Еңсесі түсті, жүні жығылды, сүлт{ түсті. Басы салбырап,
үйіне ңайтты (Ә. С.),

БАСЫ ҢАҢҒЫРДЫ [САНДАЛДЫ|
Не істерін білмей дал болды; басы цатты.
Ойнасшы қатын болса қар, Аңдыған ерде
қала ма ар? Көмексіз көзің, бір жалғыз
өзің, Баға алмай басың сандалар (Абай).
БАСЫ [ҢАРА БАСЫ] САУ Аманесен, тыныштыцта. Момындардың басы
cay, Жаманды байқай ңарасаң, Күндердің
күні болғанда, Өз басына өзі жау (Абай).
БАСЫ ТАУДАЙ, АЯҒЫ ҚЫЛДАЙ
Басы әжептәуір болып, аяғы сұйылып
кетті деген мағынада. (Төмендегі тексте
ңорқыта-үркіте келгенмен, соңы мардымсыз болды деген ұғымда айтылып тұр).
Баба Мата сөзінің басы таудай болып
келсе де, аяғы сиыр құйымшақтап келіп,
цылдай болып кетті (М. Ә.).
БАСЫ ТЕҢ Артыц-кемі жоц, бір-біріне сай. Ердің атын шығарар, Алған жары
ақылды, Өзімен басы тең болса. Жігіттің
басын кемітер, Әйелі шайпы өр болса
(М. Ө.).
БАСЫ ТҮЙІСТІ Бір іжерге жиналды,
кездесті, жолыіүгы. Маңайына жиылған,
ат үсті кездескен, ас айналасында басы
түйіскен тобыңтының аң саңал, і^ара
сакалдарының бәріне Оразбай төрені, тіпті
көрмей жатып, эдейі көпірте маңтап ңояды (М. Ә.).
БАСЫ ШАТАСТЫ Қателесті, алжасты,
бір іске кіріптар болды. Байкұстың малы
жоғалып, басы шатасып жүр ғой (AT).
БАТА АЛДЫ Алғысца бөленді, жақсы сөз естіді; ырзалығын алды. Әлгі ңұз
«Жұмбақ тас» деп аталыпты, Солайша
қалмаң кыздан бата алыпты. Суретті
«Жұмбак тастың» шежіресін, Үлкеннен
кейінгілер жат алыпты (С. С.). Бәйгесіне
ат алған, Алғыс алған, бата алған. Балуандығы асқан соң, «Нарқыз» болып
атанған (Н. Б.).
ВАТА АЛМАДЫ Тайсалды, батылы
бармады, жүрексінді, жүрегі дауаламады,
цорыцты. Ақанға ешкім қой деп айта алмады, Ер көңілін еңіреген кайтармады.
Жазыкты сияңтанып жанның бәрі, Жанына жақындауға бата алмады (I. Ж.). Көп
уаңыті^а дейін Әміре онымен ойнауға да
бата алмай жүрді (Ң. Ж.).
БАТА БЕРДІ д і н и. Жаңсы тілек білдірді, жацсы ниет айтты. Үміт еткен дос
тарым, Сіздерге бердім батшмды (Ы. А.).
Албан, Дулат жиылып бата берсе, Кеңес
айтып жырлайын етіп баян (Жамбыл).
БАТА БҰЗДЫ д і н и . «Қүдай» алдындағы узде-антты үмытты, орындамады.
Жерге кіргір, Бетің күйгір! Бата бүзып,
Ноқтаны үзіп, Елден, ерден кетіп көр
(М. Ә.).
БАТАҒА КІРМЕДІ Пәтуаластыща кірмей, батадан, келісімнен сырт калды.
Жоқ, мұғалім, біздің сізге ренішіміз жок.
Жолыңыз болсын, бір батаға кірмеді дек
айтпаймыз (М. Ә.). Мені жаражаттамауы-
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ңызды сұрар едім. Мен сіздермен бұлай
ажырасамын деген жоц едім. Ватаға да
кірмедім (М. Ә.).
БАТА ҢЫЛДЫ [ОҢЫДЫ] д і н и . Өлген кісініц үйіне барыті, дүға етіп, артыпда цалғандарына көңіл айтты; ас цайырды. Ңолымда туған адам еді, Мұкан марңұмға бата ғып қайтайын деп талпындым
(С. М.). Ңайтарда бата окуға түстім арнап,
Ңұр жаны, екі сорлы отыр зарлап, Бала
үшін бейшаралар жылағанда, Жаңбырдай
көздің жасы ағар парлап (XX ғ. басынд.
қаз. аңындары). Жақынның батасын алыңдар деп бағанағы ңара жігіт жұртты үйге
шаңырды. Ауыл азаматтары бата окысын
деп тағы сүрады (ЛЖ).
БАТА ОҢЫР Өлген кісіге дұға оцып,
кейінгі цалғандарына көціл айту салты.
Ертең Бөжейдің бата оцыры. Ңонақ асысы аз болмайды. Ңара тіккен үй өткенкеткеннің бэрін шакырып тұрмаң (М. Ә.).
Ңыз айтты: «Жарылкайтын күні ңайда?
Жақсылык көрем деген түк жоқ ойда,
Ңұдайдың-ак ажалы казір жетіп, Вата
оцыр болар ма еді осы тойда» (С. Т.).
БАТАР КҮНМЕН БАТТЫ Дүниеден
кешті, өлді. Ңұдіреті күшті, ңұдай-ай, Батар күнмен батайын, Өзінен бұрын атайын (ҢЖ).
БАТА СҮРАДЫ [ТІЛЕДІ] д і н и. Жацсы ниет, оц сапар, адал тілек білдіруін
(айтуын) сүрады деген мағынада айтылады. (Бұл фраза ас ішіп болғаннан соң
да айтылады). Баса жүріп конысын, Бар
са ертіп алайыіс. Ермесе бата сұрайык,
Жаңсыдан тиер шарапат (ҢБ). Ңұрылтайға койын сойып, Шал алдына басын
Койып, Вата тілеп жүгіністі (Б. М.). Үйінен
дәл он бес жыл кеткеніне, Өкінбес аз
өмірдің өткеніне, Үстаздан ең бірінші бата
тілеп, Байырғы кайта оралды мекеніне
(Н. А.).
БАТАСЫ ҢАБЫЛ БОЛДЫ к ө н е.
Үлкендердің тілегені болды, жацсы тілегі
жүзеге асты. Дегенде ңолын жайды, «Иллаһи» деп атасы, Ыңыласымен берген соң,
Қабыл болды батасы (Б. Ө.).
БАТПАНДАЙ АУЫР Осы жерде уайым-цайғы басу мәнінде айтылып тұр.
Есіркеген атқа конысымен-ак, тағы сазара
ойға шомды. Жанындағы серіктерінде де
үн жоң. Ңалай үндесін, бағанағы ауылдағы көрген көріністері екі иіндерінен
сегіз батпан ауыр жүктей жерге жанша
түсіп, бастарын көтергер емес (I. Е.).
БАТПАН ҢҮЙРЫҢ, ЖОЛ ҮСТІНДЕ
НЕҒЫЛЫП ЖАТҢАН ҢҮЙРЫҚ Не цылған тегін жатцан, кездесе кеткен дүние
деген мағынада айтылады.— Ңой,— «бат
пан цұйрыц, жол үстінде неғылып жатцан цұйрыц» — дегендей, бұл не кылған
майңалаш? Артын күтейік,— десті олар
(ҚӘ).
БАТТИТЫП АЙТТЫ Айдан аныц, нацпа-нац, жанына батыра, бетіне сөйледі.
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Ңазір мынау жас төренің Ңұнанбайды
«Ңұнанбай» деп баттитып айщаны, кектесін қақ басңа бір салғандай, Оразбайға
жағып отыр (М. Ә.).
БАТЫҢ ТИСІН БАСЫҢА! қ а р ғ ы с .
Шоцпар тисін басыңа. («Батық» — ағаш
сапты шойын шоқпар).
БАТЫЛЫ Б АРМАДЫ [ЖЕТПЕД1] Ба
та алмады, жүрексінді, тайсалды, корынты. Терезеден шығып кет, әжең білмейді,— деді Сапар Бектайға. Бектай батылы
бармай, біраз күйбежектеп тұрып еді,.
Сапар мен Сейтен жеме-жемге алып болмады (М. И.). Бүкіл жұрт жиналды. Сексен кез жоғары тұрған жамбыны атып
түсіруге ешкімнің батылы бармады (ҢЕ).
БАТЫР АҢҢАУ [АҢҒАЛ] Батырлар
ацғырт, цамсыз келеді деген мағынада
айтылады. Батыр аңцау, ер көдек (Мақал).
БАТЫР БАСТАС БОЛАДЫ Тілегі,
мүддесі бір деген мағынада айтылады.
Батыр бастас болғанда, Байлар да болар
і{оныстас (Д. Б.).
БАТЫР БОЛСАҢ, БОПСАҒА ШЫДА!
Ер болсаң, сырттай жасалған сеске шыда,.
цандай циындыц (бэле-жала) болса да
төзіп бац. «Батыр болсаң, бопсаға шыдаъ
дегендей... Ерліктің, ептің үлкені бопсаға
шыдау екеніне көзіміз жетті (М. Ә.).
БАТЫРДАН САУҒА, МЕРГЕННЕН
СЫРАЛҒЫ Батырдан араша, мергеннен
олжа сүрау мағынасында. (Кей жерде
«сыралғы» бертін келе аңшылардан алынатын салыңқа айналған). Ңамқа тонын
бас қылып үстіне жауып, Таймас толың
тоғыз сый береді. Отырғандар шулап коя
береді: «Батырдан сауға, мергеннен сыралғы, бізге алған олжаңнан байла» деп
(ШС).
БАТЫРДЫ БӘРЕКЕЛДІ ӨЛТІРЕДІ
Мацтаншацтыц адамның түбіне жетеді
деген мағынада айтылады. Кедейді көтерме, батырды бәрекелді өлтіреді (Макал).
БАТЫР ҢАНДАС Намысы бір, цанды.
көйлек жолдас. Келіпсің Шормановты
тұстасым деп, Бұл Шорман не ңылмады
нашарды жен. «Бай бастас, батыр цандас,
би құлақтас», Шорманға аңылыңды сен
беріп кет (Ж. М. Б.).
БАУДАЙ ТҮСТІ Окна ұшты, бірі цалмай цырылды; бірінің үстіне бірі жапырыла жығылды; шетінен сүлады. Ерлердің бірқатары түсті баудай. Түнекте
араласты салып айғай. Ойнакы ат бүйірінен найза тиіп, Шапшиды, шыңғырады
зар ңавдандай (I. Ж.). Темір жол топырағынан 150 метрдей жүгері алаңына кұрылған ңос пулемет жау солдатын баудай
түсіріп, турап бір берді (Ә. С.). Оба, шешек,
дифтерия, сүзек, туберкулез сияқты жукпалы аурулар адамдарды баудай түсіріп,
опат ңылып жатты (А. Бис.). Ңұмды кезген солдаттың, Барлығын баудай түсірді.
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Ңарасын кұртып батыра, Жеңілген сонша
солдаттан Алтауы қашты алыстан (Н. Б.).
БАУ КЕСПЕ [¥РЫ] Барып түрғаи, нағыз ұры. Біреудің аңы-адал малын алған
бау кеспе, жәлеп Серікбай дейтін ұры бар.
Сол саған арңа сүйейді, яғни оны ұры
етіп, осы қылмысты істетіп отырған сенсің,— деді (М. Ә.).
БАУРАП АЛДЫ Өзінің еркіне, ыркына көндірді; еліттіре тартты. Тас бауыр
ғой ежелден өлім шіркін, Аяп көрген
күні жоқ дүние көркін. Бұл жолы да
кырсығып болмады ажал, Баурап алды
жас қызды емін-еркін (Ң. Сат.). Әлде бау
рап алды ма ән Тіршілікті сол маңда?
Ңарға бөгіп, қалғыған Елеңдейді таулар
да (С. Аңт.).
БАУЫ БЕРІК БОЛСЫН 1. Жас балаға
ңүтты болсын, өмірлі болсын деген сияцты тілек. Ау, Мәке, тумаңның бауы берік
болсын (М. Жан.). 2. Мызғымайтын берік,
табанды болсын. Күнту да Оразбайдың
жаңағы айтқан сөзін ңатты қостайды. Ңұнанбайларды үра беріп, бұқтыра берсе,
әсіресе жеңе берсе, бұның болыстығының
бауы берік боп тұра беретіні айқын (М. Ә.).
БАУЫЗДАУ Ң¥ДА Қыз айттыруға
ең алғашцы цүда болып барған адам.
(Тұңғыш ңұда түсуге барған адамға арнай
сойылған малдан келіп шыққан ескі дәстүр). Мұстапаға бауыздау цүдасынан осы
ңұдасы жақыныраң, жылыраң болған соң,
меселімді ңайтармас деп сұрап еді. Бақай
шығысымен, адуын әйелі Ңадиша сөктіай келіп (Ғ. Мұс.). йа, аруакты Нарбас
әулеті, соның ішінде бауыздау куда Бүрңан, Дарңан мырзалардың ауылдары өлкенің аяң жағына алдыңғы күні көшіп кеп
коныпты (Ә. К.).
БАУЫР БАСТЫ Жақын тарту, жүрегі
елжіреу мағынасында айтылады. (Көбіие
жас балаға, жас төлге айтылады). Аулым
көшіп барады таудан асып, Таудан биік
бұлттармен араласып, Аулың алыс кеткенде, ңимас ңалқам, Әлдекімгө кетесің
бауыр басып (ХӨ). Әйелімнің ата-анасы
бұған туған ата-анадан бір де кем болмай, бауыр басып кетті (Ә. Н.). Болат
Гүлжаһанға әбден бауыр басып, туысып
алған, кетер-кеткенше одан айрылғысы
келмейді (КТ).
БАУЫРҒА ЕЛ ТАРТТЫРМАДЫ Маңына топ жинатпады (АС). Алдайды деп
жауыңа, Ел тарттырмай бауырыңа, Көрінгенді азғырар (Абай).
БАУЫРҒА [БАУЫРЫНА] ТАРТТЫ
Ішіне тартты, жацын тартты. Түсіндім
бәрін кеш ңалып, Күшейте бердім күдікті. Бауырға тартып, баскарып, Жүрмедім
мына жігітті (Ғ. Ң.). Бауырына тартцан,
Сырыңды айтқан, Сырласың сырт айналар (Абай).
БАУЫР ЕТІ Өге жацын, цымбаттысы.
Бала адамның бауыр еті емес пе? Басына
■күн тиіп, табанына шөгір кірген ңұлын-

шағына кол тигізу ата-анаға да оңай болмаса керек (М. Е.).
БАУЫР
[БАУЫРЫН]
ЖАЗДЫ ©
БАУЫРЫ ЖАЗЫЛДЫ Көсіле шапты
(ат туралы). Сөйтті де ол: «Осы ңұрғырлар
тұра үмтылса, ат бауырын жазғанша ңуып жетіп жазым етіп тастар»,-—•деп қара
атты тебініп қалды (X. Е.). Талай жерге
барғанмын, Жау көргенде көсіліп, Бауырымды жазғанмын (БатЖ). Федор астындағы ңұла аттың тегіс терлегенін көрді...
Осы сәттен бастап ңұла аттың бауыры жазылып, жұлдыздай ағып, суырылып алға
шыға берді (Ә. Н.).
БАУЫРЛАП АЛДЫ Тебініп, цамшымен аттыц бауырынан осып-осып цалды
(жіберді). Қаракерді бір-екі бауырлап
алып, жолдасым тағы сөзге кірісті (Б. М.).
БАУЫР Т¥ТТЫ Жацын тартты; туысца санады, туыс етті. Ол Арманды бау
ыр түтып, барынша апа көңілімен сүйсе
де, еркек болған кесек, үлкен, биік бойлы
ңалпын сөлекет, жұғымсыз көретін (М. Ә.).
БАУЫРЫ БАЛҚЫДЫ Мейірленді, елжіреді. Сонда ананың ңуанғаннан, Ыршып тамшы көзінен жас. Бала жаны қуанғаннан Бауыры балцып иген жартас
(Т. Ж.).
БАУЫРЫ БҮТІН, БАСЫ ЕСЕН Амансау. Бауыры бүтін, басы есен, Сағынар
сауык-күлкіні-ай, Кызыктырған түлкідей,
Дүние өтер бір күні-ай (Н. Н.). От басы
аман, есен-сау, Бауыры бүтін, сау бар ма,
Өлімнен үлкен жау бар ма? Бұлсыз берді,
кұнсыз алды, Бұған айтар дау бар ма?
(ІПС).
БАУЫРЫ БІТТІ д и а л. Жүрегі елжіреді, жаны ашыды. Ойбай, соған бауырыц
бітіп баратңан шығар (Қос.),
БАУЫРЫ ЕЗІЛСІН! © БАУЫРЫҢ ТІЛІНГІР! © БАУЫРЫҢА Қ¥РТ ТҮССІН!
ц а р ғ ы с. Оны бауырым дегеннің бауыры
езілсін (М. Ә.).
БАУЫРЫ ҢАТТЫ Мейірімсіз, цатал
(АС). Артына белгі қалдырмай, Бауыры
катты тас өлім. Жыламайын десе де,
Шыдарлық па осы өлім? (Абай).
БАУЫРЫ Ң¥ТСЫЗ 1. Жүртка береке.
ынтымағы, жацсылығы жоц. 2. Бала түрмайтын. Ізіне кара ермеген бауыры кұтсыз ңаңбастан опа таппайсың (Ә. Н.).
БАУЫРЫМДАП ПІАПТЫ Ескі салт
бойынша, цазалы ауылға царай ат цойып,
айцай салып, жылап келу. Біреу сиыр,
саулық ап, Біреу шапан, біреу ат, Ағайыны бауыръшдап, Тұс-түсынан шаппай ма?
(I. Ж.).
БАУЫРЫНА БАСТЫ [САЛДЫ] 1. Қүшацтады, аймалап төсіне цысты. Ауыр
жұмыс әбден жүйкелеткен ана Асанын
бауырына басып түні бойы зарланып шығады екен (С. Ң.). 2. Асырап алды, бала
цылып алды. Анам мен өмірге келген
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күннің ертесіне дүние салыпты. Бір шаңыраңта бір өзім қалған соң, осы бір қайырымды адам бауырына басыпты мені
(М. Ш.). Әкесінен есі кірмей калган күнде
бауырына басып балбыратып өсірген анасы Қалампыр есіне түсті (С. Б.). Сыйбаланы бауырына басцаннан кейін, баладан
қалдым деп жүрген бәйбішенің бойы иіп,
емшегінен сүт шығады, сол сүтпен бойына
лерзент бітіп, ұл туады (С. М.).
БАУЫРЫНА КІРДІ Тіпті жацын тартты. Бір дәнді жарып жеп, бір малдың сүтін бөліп ішкен бүтіндікке не жетсін,—
деп жылы сөзбен Еламанның бауырына
кіріп бара жатты (Ә. Н.).
БАУЫРЫНАН ЖАРАДЫ Бабына келді, дер кезіне келді. Шашын дынданменен
тараған, Бектер мінген бедеудей, Бауырынан жараған. Бет ажарын ңарасаң, Жазғы
түскен сағымдай... (ЕТ).
БАУЫРЫНАН СИГЕН Ер-азамат. Бауырынан сиген Албан баласының жалғыз
арманы сол (М. Ә.).
БАУЫРЫНДА БОЛДЫ [ӨСТІ] Тәрбиесін алды; біреудің асырауымен өсті. Жаппарбектің туған шешесі ерте өліп, үлкен
атасы мен әжесінің бауырында болды
(С. Б.). Мендей сені ңызғанар, Бауырында
өскен қай балаң! Көл ңорыған ңызғыштай
Сен десе еалам байбалам (Д. Б.).
БАУЫРЫН ЖАЗДЫРМАДЫ 1. Атты
бар тсаркынымен іжібермеді, бар пэрменімен шаппады, тізгінін тартып, жібермеді.
Мына аттарды көсілтер м-е еді... аттың баурын жаздырмай қор қылуларын ңарашы
(С. М.). 2. Бір іске еркін, көсіле кірісе алмау імағьінасында айтылады.
БАУЫРЫН ЖАРЫП НІЫҚҢАН Бұл
жерде туған бала, цыз, перзент туралы
айтылып тұр. Ңызыл көз қиқар шал
көңілі ңатты тсалгасын, бұл түгіл, өзінің
бауырын жарып шыкцан жалғыз қызьіның да жүзін көрмей сырт айналып кетті (Ә. н.).
БАУЫРЫН КӨТЕРДІ Төрт аяғын басты, жүруге жарап цалды. Күшіктер бірінің
үстіне бірі үйіліп, бауырын көтеріп қыбырлай алмай, жақын жерде жатыр еді
(М. Ә.).
БАУЫРЫН ТӨСЕДІ Ееудесін цойды.
(Бұл жерде еркін жайғаса деген мағынада). Айналайын атыңнан алтыным-ай, Аң
жүзіңді көргенде балқыдым-ай. Сіз дария
болғанда, мен қоцыр қаз, Бауырым тв
оей бетіңде ңалңыдым-ай (ХӘ).
БАУЫРЫ СУЫДЫ Күдер үзді. Өзі
күйіп келген Абай әке жүзінен каймыга
алмады.— Көріп, біліп келдік. Кәмшат ау
ру. Әл үстінде. Бізді танымады. Бауыры
суып, аямас қас көргендей барлың жанды... Не айтайын?— деп тоңтап ңалды
(М. Ә.).
БАУЫРЫ ТАРТЫЛДЫ Ат күйіне келді, жарады. Аң боз ат айта ңалғандай бол
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ды. Семізден жарап, бауыры тартылғаннан
кейін, маңайынан өткен кісі оның сұлулығына тоқтап ңарамай кете алмады (С. М.).
БАХЫМ ҢЫЛДЫ д и а л. Үлгі кылды.
Біз осы шалдардың айтканын өзімізге бахым цыламыз (Шығ. Қаз., Күр.).
БАНАР АИДА ҚЫРҢАРЫ Кектемге
салым күнелтетін, эжетке жарататын ма
лы. Екі саулық, бір қозы, Баһар айда кырцарым (М3).
БАШАЙДАН ТАРТУҒА ЖАРАДЫ Аяғьінан алды, етегінен тартты, жолына колдеиен, тұрдьі.— Бала гой деп жүруші едім,
баксам, сен де башайдан тартуға жарап
цапсың ғой (Ә. Н.).
БАЯҒЫ БІР 3АМАНДА, ДІН М¥СЫЛМАН АМАНДА ©БАЯҒЫ ЗАМАН Ескі
сенім бойынша дастан, циссада, ацыз эңгіме, ертегіде, т. б. «атам заманда, ел-жүрт
тыныіитыц кезде, ертеде» деген үғымда
кездеседі. Баяғы заман емес, басңа тартса
аяща, аяңка тартса басңа жетпей жататын (С. М.). Баяғьі заманда тау етегіндегі
жазыкта сабан төбелі ескі, ескі болғанда
өге ескі үй тұрды (М. Т.).
БАЯ КУДЫ Өріс кезіп, түрлі бүта-бүтаны сағалай мал жайды. Қозыдай қауын,
қарбыз көгендегі, Тай тұяк алма күміс тебендегі, Ңой жайгыш бая цуып таңыс
шалдың Үстады койын, тонын шегелдегі
(I. Ж.).
БАЯН ЕТТІ Тәптіштеп айтып берді.
Дәрменнің тағы бір сырын ашып, Дәркембай өзі сырлас Базаралыға баян етті. Дор
мен Көркембайдың өз баласы емес екен.
Ол баяғыда Ңұнанбай өлтіретін Ңодардың
немере інісі боп шықты (М. Ә.).
БАЯНЫ ЖОҢ Түрацсыз, байлаусыз
фәни. Өмірдің, алла, беріпсің Күнде өртерлік шыжыгын. Баяны жоц, байлаусыз, Тілекте жоқ бұзыгын (Абай).
БЭДДУҒАҒА ҰШЫРАҒАН НАЙСАП!
Жацсы. ат алып көрмеген кәззап, ел алдаған цу. Ой, ой өңкей бэддуғаға үшыраған
найсап (Ә. Н.).
БӘДІК АЙТТЫ Бәдік деп аталатын
жырды айтты. Айт дегеннен айтамын-ау
Бэдікті, Ңара маңпал тоным бар бүрме
әдіпті. От оттамай, су ішпей жата берсе,
Бәдік емей немене бір кәдік-ті, Көш, көш,
көш!... (Айтыс).
БӘЙГЕ АТЫНДАЙ АҢҢЫЛДАДЫ Мүдірмеді, тоцтаусыз ағыла сөйледі (АС).
Адам деген даңқым бар, Адам^ ңылмас
халңым бар. Өтірік пен өсекке Бэйге атындай аццылдар (Абай).
БӘЙГЕГЕ AT ҢОСТЫ Жарысқа ат жіберді. Бэйгеге ат коссаң, атыңды тартыспайтұғын агайын, атың келсе, бәйгесіне
өкпелейтұғыны қалай? (Абай). Жүз ат
бэйгеге цосылса, мен бәйге алдым деген
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сөз болса, алдында неше ат бар деп сұрар
(Абай).
БӘЙГЕНІҢ АЛДЫН БЕРМЕЙДІ Қуса
жетіп, кашса цүтылатын жүйрік; жарыста озып шығады. Ас пен тойда бәйгенің
алдын бермей жүрген бір ,торы атты апақсапаңта мінеді де, тартып береді (ҚЕ).
БӘЙГЕ ТІКТІ Озғанға берер жүлдесін
атады. Ал Ңарсақ, Борсаң жарысы болады. Жеңеше, балуаның ңайсысы, бәйгеңді
тік (М. Ә.).
БӘЙЕК БОЛДЫ 1. Асты-үстіне түсті,
асқан ілтипат көрсетті, кіиііпейілділік жасады. Екі дай болып тұрды елдің жағы —
ШықІ — Шық! — деп, жүнді қара шабынады. ІНыңпалап Баян жағы бәйек боп
жүр, Абұйыр осы жолы ңағылады (I. Ж.).
Ңолындағы бар етін асып, жылы-жұмсағын осыларға тосып, түнерген қабағын
таркатып жіберуге бәйек болып жүр
(Ғ. М.). 2. Құрдай жорғалады. Төре көрсе,
жалаң бас шұлғып билеп, Бәйегс боп, әулиедей ізін сүймек. Елге келсе, өтірік маі;танатын, Ңоркайын ба ұлыкқа айттым
сүйдеп (С. Т.).
БӘЙІТ БОЛДЫ д и а л. Кідіріп цалды
(Жамб., Жам.).
БӘЛДЕНЕ БЕРМЕ! Бәлсінбе, міндетсінбе.— Адыра ңал! Балықшы, балықшы дегенге бәлдене берме. Сен балыңшы болсаң,
мен басңарманың қатынымын,— деді Дәмелі (Т. А.).
БӘЛЕГЕ ҢАЛДЫ Дауға цалды; ренішті, кейісті үрысына ілікті; нақацтан жала
жабылды, басына іс түсті. («Бөле»— араб
сөзі, мағынасы бакытсыздык).—Өңкей жас
былай шығар, бүлік салар, Бәлеге Шолпан
бала сонда цалар, Он бесі былай шығып
төбелесіп, Біреуі акырында жеңіп алар
(АШ). Пұшық мұрнын айтамын деп бәлеге
цалдым, торсаңдап өкпелеп кетті (AT).
БӘЛЕДЕН ҢАЛАС БОЛ Ңатерлі істеп
аулац жүр, бэледен бойьщды аулац сал де
ген мағынада жүмсалады. («Ңалас»— араб
сөзі, мағынасы ңұтылу, босану).
БӘЛЕДЕН МАШАЙЫҚ ҢАШЫП Ң¥ТЫЛЫПТЬІ Жалалы сөзден я істен жаксы
адам аулац жүреді деген мағынада. Шырағым, тек жүрсең тоқ жүресің, бэледен
машайыц цаиіыпты деп, нең бар, аулаң
бол (AT).
БЭЛЕ [ЖАЛА] ЖАҢТЫ [ЖАПТЫ]
Қаралады, басына бәле салды; орьшсыз
кінәлады. Бәлесі маған қалар, біреу бәле
жацса, мені кім ажыратып алар дейсің,
онан да аулақ болайын (ҢЕ). «Ңүдай тағала өзі ақыл бермеген соң кайтейін?» демек — і^ұдай тағалаға жала жауып, өзін
құті^армақ болғандығы (Абай).
БӘЛЕ КЕЛТІРДІ Кесірлі іске душар
етті. Көп өтірік жаман сөз, Басқа бәле
келтірер («Шайыр...»). Ңажеке, ңұдай көлденең бэле келтірмесе, осы малды бакпай
немізді бағамыз? (С. Шәр.).

БӘЛЕКЕТІ КЕТСІН [ӨЗІМЕН КЕТСІН!]
Кесір-кесапаты цашсын, жоламасын. (Ескі
наным бойынша ескі-ңұсңы бұйым я сынған ыдысты өртеу, лақтыру салты болған.
Сол кезде бар ауырлық я бар кесір-кееапат
осымен кетсін деп ниет ететін болған).
Әжем бір шыны ыдыс сына қалса, «бэлекет осымен кетсін!» деп басымыздан үш
айналдырып барып лақтырып жіберетін
(AT).
БӘЛЕНІҢ ОТЫН ӨРГІЗДІ Бәлені үлкейтті, жандандырды. Татуға өсек жүргізіп, Бәленің отын өргізіп (Д. Б.).
БӘЛЕСІ ЖҰҢТЫ [ТИД1] Кесірі тиді.
Буының ңатпаған жас канат балапан екенсің, бэлесі тиер, көріспесең кайтеді (Ш. X.).
Ңатынға тиме, ңарасы жұғады, балаға ти
ме, бәлесі жүғады (Мақал).
БӘРІН АЙТ ТА, БІРІН АЙТ Сөздің
цысцасы, тоц етерін айт. Әуел баста ойламаған соң, ендігінің бәрі өкініш. Бәрін айт
та, бірін айт, ауылға жетудің лажы қалай
болады! (М. И.).
БӘСЕ ДЕСЕҢШІ Е десейші. (Мақұлдау,
ңоштау мағынасында айтылады).— Орталарыңдағы не бәрі екі әйелді сыйлай салу
біріңнің қолыңнан келмесе, енді не демекпін?— Бәсе десеңші, _осы еркектер мәдениетті ңашан үйренер екен!— деп, ац пиялайлы өйел бір жасап қалды (М. И.).
БӘС ТІКТІ Серттесті, бір пәрсе жайлы
таласты.— Жарыс ретінде емес, жай
ойнауыма болады,— деді.— Ойнаған соң,.
бәс тігіп ойнау керек ңой (М. И.).
БЕБЕУ ҚАҢТЫ Қацсадьі, зар аледі.
Осы шайхананың і^арасын өшірмесем, күн
көруден ңалдым,— деп Байдұрды бебеу
цащан бойынша патентті алып көрсетті,
бірак қанша табыс табатынын айтқан жок
(ҢЭ). Бебеу цаццан қоңыр, майда бояу
домбырадан ба? Ңалайда болса Абай бұл
күнге шейін, өмірінде дэл осы Барлас,
Байкөкше баян еткен дастан, жырларға
барабар еш нәрсе есітпеген сияқты (М. Ә.).
БЕДЕЛІ АРТТЫ [ЖЕР ЖАРДЫ] Қадірі асты; абырой-айбары елге жайылды.
Агңырында Мұхамеджанның байға беделі
артып 1909—1910 жылдары оның сенімді
адамы болады (Б. Кен.). Естіген ңұлақңа
кыз беделі жер жарады (ҢЕ).
БЕДЕЛІНЕ СЫЙМАЙДЫ д и а л. Беделіне сатылмады. Приемщиктер менің беделіме сыймайды, өз бағасы ңандай болса
сонымен алады (Ңос., Жан.).
БЕДЕЛІН КӨТЕРДІ Қадірін асырды.
Беделді ңолдан жасауға болмайды.. Мен
сіз айтңандай, мұғалімнің беделін түсірдім
демеймін. Ңайта беделін көтерудің амалын
ңарастырдым деп білемін,— деді Жақыпбек (М. И.).
БЕДЕЛІН ТҮСІРДІ Қадірін кетірді.
атына кір келтірді. Беделді ңолдан жасауға болмайды... Мен сіз айткандай, мұғалімнің беделін түсірдім демеймін. Ңайта

— 109—

йеделін көтерудің амалын карастырдым
деп білемін,— деді Жакыпбек (М. И.).
БЕДЕУ AT Жүйрік ат. Бедеу аттың
бестісі-ай, Адамның болмас естісі-ай, Қайда кетіп барасьщ? Ңарағымның ешкісі-ай
(АБ).
БЕДЕУ БИЕ Цұлындаімайтын цысыр
бае. Ңозыларды жусауынан тұрғыздым,
тыңсыра айдап, келесі жоннан аса бергенімізде, ңос жетегі бар екі атты алдарымыздан шықты. Біздің үйдің жатаған бедеу
дара көк биесіне мінген, оң жақтагы қожбан дара жылқышы Сейфолла екенін мен
бірден таныдым (Ә. К.).
БЕДЕУ БОЛДЫ Перзент көрмеді, цүрсац кәтермеді, бала таппады. Микробтар
әйелдің авалың безін дабындырады. Әйел
бедеу болып, перзент көрмеуі мүмкін
{Е. 0.).
БЕДЕУ ЫҢЫЛАС Алда,мшы цүр пейіл,
жалаң шырай беру. Алдаберген [Сапарға] : бедеу ыцылас көңілді тойғызбайды
екен (Т. А.).
БЕЗ БҮЙРЕК Міз бацпайтын, каныпезер, цатыгез адам туралы айтылады.—
Эй, залым, не шатып отырсың?— деп Бекет кесені таптап тастардай болды. Анау,
біраң без бүйрек ңайтпас екен (М. Ә.). Сені
бұл маңға жуытпас Ермекбай, без бүйрек
жігіт көрінеді,— деді Шолпан (Ғ. Мұс.).
Етінен ет кесіп алса бүлк етпес бедірейген
без бүйректің өзі екен (AT).
БЕЗБЕННЕН ¥ТТЫ Таразыдан алдады,
таразыны кем өлшеді. Ауылдағы датынңалашты
ңаңпай-соңпайлап безбеннен
ұтып жүріп көз қиығын Сүйеудің үйінен
айырмады (Ә. Н.).
БЕЗЕК ҢАҢТЫ 0 БЕЗЕКТЕЙ БЕРДІ
1. Зыр жүгірді, тыным таппады. Кірпігін
ілмей дедекгеп, Дамылсыз безек цагады.
Өз ұлындай өбектеп, Немересін бағады
(Ң. А.). 2. Біреудің асты-үстіне түсті;
ұиіып-конды, дегбірсізденіп алып ұшты;
цолды-аяща тұрмады, шыр-шыр етті.—
Жо-жок, атай көрмеңіздер, маған ешдандай еыйдың керегі жоң — деп Нұржан бе
зек цацты (Ә. Ә.). Әйелі аң-таң болып: «Бұның не?» деп, Ңожекеңнің бірдемені бүлдіретінін сезіп, безек кағады (ҚЕ). Мен адтығымды айтып, дұр безектей бердім. Тіпті болмаған соң, киімдерімнің ңалай жоғалғанын, кай жерде жоғалғанын, ұстаның қызын куә қылдым (С. С.).
БЕЗЕР БОЛДЫ Ығырын алды, жайсыздыц етті. Тентек болма балаға, Безер
болма келінге, Ңадірің кетер еліңе, Ңарауыл дой сөзіңе (Д. Б.).
БЕЗІП КЕТТІ 1. Қашып жоғалды. Өгірік айтңан сөзің деді бекер, Дию жоі> і{ұлан болып безіп кетер (РД). 2. Күдер үзді,
ығыр болды. Ей, соның дылығынан жұрт
безіп кетті (AT).
БЕЙБАҢТЫҢ К...І БЕЛГІЛІ Шама-шарцы белгілі; цолынан ештеңе келе қоймай-
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тын кісіні цамсына айтуда ңолданыладьі.
БЕЙЖАЙ КҮЙ Бейтап көңіл, көңіл
жабырцауы, кәңілдің алаң болуы. Шау
тартдан денесімен бірге ойы да бейжай
күйге түсіп, астан кейін маужырап дем
алудың орнына өлденеге сіркесі су көтермейді (Т. А.).
БЕЙҢАДІР ЕТТІ [КЫЛДЫ] Қадірсіз
етті, ешцандай беделін калдырмады, жұрдай етті деген ұғымда айтылып тұр. Жолбарыстың піл менен күшін алды, Тырнағы
мен мұдалтып тісін алды. Бетеге мен жусаннан бейцадір цып, Терек пенен шынарды үсік алды (М. Сұл.).
БЕЙНЕТКЕ ТҮСПЕДІ Азаптанбады,
циналмады (АС). Келмесең егер сен бізге,
Сау болмас па ем, әлбетте? Болмасам ашына мен сізге, Түспес ем мұндай бейнетке
(Абай).
БЕЙНЕТ КӨРДІ [ТАРТТЫ, ШЕКТ1] 0
БЕЙНЕТ АЗАБЫН [СУСЫНЫН] ІШТІ
[ТАРТТЫ, ШЕКТ1] Азап шекті. Сорлы
дәуім, артык бейнет көріп, аяғыңның басы
ұстараның жүзіндей болып дайтқың келсе, жолың болсын (ҢЕ). Сырбай өмірінде
көп бейнет көрді дегенмен беті мен маңдайындағы қос кыртыстанған әжімдер
болмаса, денесі тіп-тік (С. М.). Бейнет
шеккен ұлдарға, Жарық сәуле көрсетед,
Барлыд кедей серт етед, осы жолдан таймауға (И. Б.). Кейде көңіл ңүрғырың, Махаббат іздеп талпынар. Іиіем деп бейнет
сусынын, Асау жүрек алдынар (Абай).
БЕЙНЕТІ ЖЕЛГЕ КЕТТІ Еңбегі еш.
зая болды, еңбегі далаға кетті. Еңбегің
еш, тұзың сор. Бейнетіц желге кетер ме
(Д. Б.).
БЕЙПІЛ АУЫЗ Аузынан ақ ит кіріп,
цара ит шығатын, аузына не келсе, соны
айтатын, тілінде тиек жоц кісі. Мынау,
тіптен тегі, тайраңдап осында жүр ғой.
Әй, сен өзің, бері ңарай тайраңдашы! Тойғарина: Ой, бейпіл ауызі Тайраңдап мен
түйемін бе? (М. И.).
БЕЙРАТ БОЛДЫ д и а л. Бейберекет,
берекесіз болды. Оның ісі әбден бейрат
болды (Сем., Абай).
БЕЙІЛ БЕРМЕДІ [ҢЫЛМАДЫ] Жылы
шырай, жүз, ыцыласты көңіл көрсетчеді.
Ауыр машина дөңгелегі басқанда туған
жар болып ол неге мейір бермеді, бейіл
бермеді, жұмсактың етпеді. Суынды Айсұлу жүрегі (М. Ә.). Көкіректен сенің дертің,
сірә, далмас, Дертіме дәрігер шипа ем таба алмас. Падиша алтын тәжді елге шыдса, Басдаға өзіңізден бейіл цылмас
(А. Ңор.).
БЕЙІЛ САЛДЫ 0 БЕЙІЛІ АУДЫ Еөңілі, ыцыласы түсті, көңіл аударды, ден
цойды. Абай өзі ас ошағы мен қонад үйлерінің арасында соншалык бейіл салып,
сарп ұрып жүргендіктен бұл астың ңаншалыд ұланғайыр уаңиға болғанын байдамапты (М. Ә.). Жалғыз ғана бір жанға ынта, бейілі ауған да дұлаған (М. Ә.).
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БЕЙІЛІ БҰЗЫЛДЫ Ниеті өзгерді, жаманшылыц ойлады.
БЕЙІЛІ КЕҢ Жомарт, мырза. Жүрісі
тыныш жорғадай, Алдына келсең кең болар, Олар неге тарылсын, Бейілі кец бол
тан соң (Д. Б.).
БЕЙІЛІ КЕҢІДІ © БЕЙІЛІ ЕНДІ Жадырады, көңілденді; тарынбады, көңілі
түсті, сарацдык етпеді. Ішуге асы мол,
киюге киімі бар, төтен ңайғы, төтен күйігі
жоң адамзагтың бейілі кеңіп, қаны тасуда еді (С. С.). Ой, Тоқан, не қыласың, ол
бір сабаздың бейіті, деп арбадан қырындаңңырап отырды.—■Шешеміз Күнетай де
ген кісі «Бейілім кеңіді, ерімнің кеңесіне
ңұлақ салғыш болдым» деген екен (Б. М.).
Ңара тастан басканың бәрі жадырап, Бір
сараңнан басңаның бейілі енер. Тамашалап карасаң тәңірі ісіне, Бойың балңып,
ериді іште жігер (Абай).
БЕЙІЛІ ҢАШТЫ [КЕТТІ, ТАРЫЛДЫ] © БЕЙІЛІН Қ¥ДАЙ АЛДЫ Көцілі
тарылды, іштарлык етті, сараңдығы уста
вы. Дэуке, осынша не қылды бейілің цашып? Аркада жатыр едім мойным қашық.
Атагың ала таудай болғанкан соң, Құмар
боп келген едім болып ғашық. Дәукен бидің қалыпты бейілі кетіп, Бейілі кетіп турганда келдім жетіп (Ш. Ңар.). Бейілі
кетісен жігіттен Еш береке болмайды
(Ш. Ңар.). Бірің жал, бірің ңуйрың көңілге
ток, Аллада пенде бар ма кайғысы жок.
Бердім деп тоғыз кара отырғаның, Бейілді
тарылтцан гой дүние боқ (Ш. Ңар.). Бейілін Ңарабайдың цұдай алды (ҢКБС).
БЕЙІЛІ АРАМ [ТАР, ҢАРА] Сараң,
көзі тоймайтын, ниеті бұзылған, жаман
ойдағы адам. Қодар сырттан биледі біткеы
малды, Мұндай адам көрмессің бейілі
тарды (ҢКБС).
БЕЙІМ Т¥РДЫ [БОЛДЫ] Ыңғайланды. Жинап ап ацыл-есін көптен кейін, Ңұлауга ңаңғалақтап болды бейі,м (РД). Жарықтық шатацца бейііМ болды (AT).
БЕЙІШКЕ КІРДІ Бұл жердегі мағына:
жацсылыцца кенелді, рацатца батты.
Апам байқұс: «Бейішке кірдім, енді ңолымды жылы суға малып отырам»,— деп
ңалды (AT).
БЕЙІШТЕН ЖАНҒАН ШАМ-ШЫРАҢ
Жанары ішті ерітетін көз деген мағынада.
Бейіштен жанған шам-шырац Көзінің гауһар қарасы (ҢЖ).
БЕК Т¥ТТЫ Қатты, берік күрмет түтты, цадірлі санады. Досыңды дос деп беге
тұтып, Жауыңды да шабысқам (М. Ә.).
БЕЛ АЛДЫ Күш алды, сүйеніш етті.
Сырдақ: Бибіш, сен байыбына жетпей айтып тұрсың! Бұл сірэ екі адамның арасындагы сөз емес сияңты. Таластың түбі терең
жатыр. Содан қоркам... Ereps мұндайлар
бел алып кетее... Сонда біздің не бітіріп
жүргеніміз (А. Т.).

БЕЛ АСТЫ 1. Ңырдан әрі өтті. 2. Бір
міндетті орындады, белгілі бір кезеңнен
өтті. Асыл тұқымды түлікті аман төлдетіп, бір бел асцандай Сөрсебай аса көңілді
(С. В.).
БЕЛ АТАСЫ 1. Арғы, түп атасы. Бел
атасы батыр еді (AT). 2. Түп төркіні, нағыз көзі. Ңырғи ңабақ соғыстың бел ата
сы Аденауэрдан мирасңа ңалған осы одақ
(Франция мен Батые Германия арасындағы одақ) жаңа канцлер Эрхардтың түсында нығая түсті (ЛЖ).
БЕЛ БАЙЛАДЫ [БУДЫ] © БЕЛДІ БЕКЕМ [ШАРТ] БАЙЛАДЫ Бір нәрсені істеуге шындап кірісті, тзуекел етті. Ауыл
араларында келе жатқан, кетіп бара жатқан топ-топ атты кісілер... Жасына да, үлкеніне де бір түрлі меңіреу күш біткен. Бәрі де тәуекелге бел байлаған (С. С.). Әр кез
ак, жарқын ашык жүретін, бидай өңді орта
бойлы жігіт кылмыс зерттеу бөлімі бастығының алдынан і^атты ширыгып, белді
шарт байлап шыкты (ЛЖ). Жеткіншегім
лсас батыр, Тәуекелге бел байла, ¥мтылып
алга бас батыр, Надандыңтан жоі{ пайда
(Ш. И.). Кемпір-шал да бел байлап, Ңұлшындырды жігітті (С. Дайыр.). Болған іске болат бол... да, беліңді тас қып буып
ал, тіршілік жолына түс! (С. М.). Келдің
сен міне тағы зсұшаң жайып, Өлімге бел
буғанда, шығарда жан (Ж. С.). Ақыры
тәуекелге бел буып акынның үйіне бар
дым. Маган, үй кызметшісі болар, өңі жүдеу, жабыркау жас ойел есік ашты (Т. А.).
Келешегім айкындалып, эрі оқи беруге бел
будым (С. К.).
БЕЛ БАЛА 1. Әкесінің өз баласы, туған баласы. Ол адам атаулыға қаны қас*
катыгез, қасңыр мінезді бай, өзінің дәулетін, үстемдігін, саіктау үшін неге де болса
талғамай баратын қара ниет жауыз. Ол
Жүсіптің әкесін елтірген кәдуілгі Есіркентің бел баласы, Ңұралайды алмакшы бол
тан сүм Ысмайыл... (М. Ң.). 2. Жүрт цамын жеген ел ұлы, азаматы. Жұмса әке,.
бел балаңмын — ұлыңмын. Ел бакытын,
ер азабын
Көрген сенің ұлыңмын
(Б. Мом.). Сайфи ағай өзін казақ халңының бел баласымын деп санайды. Ол біздің халңымызбен, жерімізбен қарым-катынасьхн еш уакытта үзген емес (С. О.).
БЕЛ [-Ш] БЕРМЕДІ Қажымады, ыркына жығылмады, сыр білдірмеді. Оңашада оязға, Мактамаймын елімді. Өз еліме
айтамын, Еергенім жоц деп беліжді (Абай).
Неііге жыл жау тепкісінде ажалдың аузында жүріп, соған шыдап, белін бермей кел
ген адамның мұнысы несі, соншалык недэи түңілді (Т. А.).
БЕЛБЕУІ ШЕШІЛЕДІ Бұл жерде егілді, ынтыға елжіреді деген ұғымда. Шьщцанда мен үйімнен бесін еді, Астында шай
тан торы есінеді, Есіме беу, ңарағым түскен кезде, Белбеуім бес ораған шешіледі
(Ж. М. Б.). .
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БЕЛ БОЛДЫ 1. Арцаға суйеу етті.
Бұлай ету Сәкенге күш, бел болды, алдына қойған мәселені партиялың көзңараспен шешуге мүмкіндік жасады (М. Ң.).
2. Алъшбас асу, цамал болды.
БЕЛГЕ МЕДЕТ Арца тірек, үлкен сүйемел. Накылды: «белгі — белее медет»,
Шар айна қалды, белдік алтын кісе. Тайдан — ат, аттан мұрат, тірі болса, Тайыңды — таза асыңа, ұстар мүше! (О. Шор.).
БЕЛГЕ СОҢҚАН ЖЫЛАНДАЙ БОЛЫП |Т¥РЫП] ҢАЛДЫ 1. Орнынан козғалмай цалды, кирелеңдеп цалды. Зылика
Әшім ісіне басын шайңап белее сощан
жыландай жел өтінде тұрып цалды (К. О.).
2. Қайғыға ұшьірады, дертті болды.
БЕЛГЕ ШЫҢТЫ Ой өсіп, ацыл тоцтатты; өмір жасының орта шеніне келді.
Өмірдің өрін тауысып, Білімсізбен алысып, Шыцтың, міне, белее енді (Абай).
БЕЛГІ БЕРМЕДІ Ыцғай көрсетпеді, сыңай көрсетпеді; сыр бермеді. Ңұнанбай естімеген сиякты, ешбір белгі бермеді
(М. Ә.).
БЕЛГІСІЗ ҢЫСЫЛДЫ Себебі белгісіз
именшектенді. (Ішкі көңіл күйінің бір сәті
туралы айтылады). Дем алыс ісініп, Саусағы суынып, Белгісіз цысылып, Пішіиі құбылып (Абай).
БЕЛГІЛІ БЕКБИКЕ [БЕКБИКЕНІҢ
ӨЗІ] Ең жексүрын, сүрция («Бекбаке»—
иранила, царғыс атцан, оңбаған, бұзыц).
Ңойшы сокы.белгілі бекбикенің өзі емес
не? (AT).
БЕЛДІ АТА Текті, елнжүртца белгілі
эулет. Таңсың — белді ата, бай ауылдар
(Б. М.).
БЕЛДІ ҢЫНАЙ БУЫНДЫ Қаттьі буынды, әдемілеп, нэзік, жинакы буынды.
(Көбіыесе «белін қынай буынды», кейде
«белін қынап буынды» деген түрде де
ұшырайды. «Ңынай»— көсемше тұлғасы,
түбірі —«қына», мағынасы қысып байлау.
Ңырғыз тілінде «киімі жарасып қонып
тұр» дегенді «кийими бойго ңытіалып жарашып турат» дейді). Майдан маңы, бір
жолда, Үсте жаңа шинелі, Қынай белін
буынған Бір жауынгер келеді (Қ. А.). Қынай белін буынды, Бір аллаға сыйынды
(ҢЕ).
БЕЛ ЖАЗДЫ [СУЫТТЫ] Дамылдады,
тыныстады, дем алды. Көмекке не туыс
кеп, Ңалды карттар бел жазып. «Егін,
өгін — ырыс!» деп, Жаңғырықты кең жазың (I. М.). Азғана аялдап, аттың белін
суытып алды (AT).
БЕЛ КЕТТІ Күш, цуат кетті, цартайды.
(Бұл жерде дәрменсіз, ңуатсыз мағынасында айтылып тұр). Жердің сәні болмайды. Ел кеткен соң, жар-жар-ау, Жүк көтермес кара нар, Бел кеткен соң, жар-жарау (Айтыс).
БЕЛ КӨРСЕТТІ Мыцтылыц цылды. вк-
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темдік жасады, күш цылды, тізе батырды.
Жауың емес, жатың емес, ауылға, ағайынға бел көрсеткенде табарың қайсы? (AT).
БЕЛ КӨТЕРМЕ БОЛДЫ Дем алып, цу
ат жинады, күш жиды. Соңғы үміті Арал
болатын. Арал түбінде қызылдарды талңандаса, өздеріне азырақ бел көтерме боларын білді (Ә. Н.).
БЕЛ КҮШКЕ КІРІСТІ Көкірекке, кеудеге салды. Ауданның желіктіруімен біз
елді үгіттеп, түсіндіріп отырып істеудің
орнына, бел күшке кірістік цой (Б. М.).
БЕЛ ҢАЙЫСТЫ Салмағы батты, ауырлыц түсірді. Орынборга келген большевиктер де Орынбор байларына белі цайысарлыц салың салып отыр (С. С.).
БЕЛ ҢҮДА Тумай жатып ұл-цызын
атастырысцан кісілер. Ілияс енді бір топ
фельетондарын әйел теңдігін елемеушілікке арнады. Қалың мал, бел цүда, бесік ң.ұда, әмеңгершілік сияқты феодалдық салтсанаға қарсы шабуыл жасады (ҢӘ).
БЕЛ ҢЫЗЫҒЫН КӨРДІ Бұл жерде
айғырдың биеге шабуы туралы айтылып
тұр. Бұл ат қолда тұрмас деп, Тұрандағы
жылкыдан, Он екі байтал алдырып Бел
цызығын көрсін деп, Жаңсы тұңым ерсін
деп, Үйірге оны салады (ӘМ).
БЕЛ ҚЫЛДЫ Сүйенііи., арца түтты.
Сүйінбайдың Тезек алдььнда батыл сөз
айтуына себеп — оның сүйенері, бел цылары Сүраншы батыр (Е. ЬІ). Шемен: Тоқтат, өшір үніңді, Тар қылармын күніңді.
Бел цыласың кіміңді? (М. Ә.).
БЕЛ НЕМЕРЕСІ Бел баладан (өз ұлынан) өрбіеен бала. Ңамауда отырған Бақытжак ■
— Ңаратайдың
бел
немересі
(X. Е.).
БЕЛ ОМЬІРТҢАСЫ ҮЗІЛДІ Күл-талцаны шыцты. Жауға солай соққы берілді.
Фашистердің бел омыртцасы үзілді (ЛЖ).
БЕЛ ОРТАСЫНДА 1. Кісі жасының
белгілі шамасы, белгілі бір мүиіел жастың
орта түсы. Мүстафапың әкесі Мәулеи —
тоқсанның бел ортасына шыққан қуатты
шал (ЛЖ.). 2. Нағыз цайнаған жерде,
цызған жерінде, цац ортасында. Ол бүдан
жиырма жыл бұрыи орыстың ұлы өзені
бойындағы Волгоград түбінде от-жалынпыц ішінде, өмір мен өлім шайңасының
бел ортасында жүрген, ажал аузында талай болған адам (КТ). Менен бірі төрт,
екіншісі сегіз жас кіші Накысбек пен Мар.жанкүл жаңағы көштің бел ортасындағы
сары атанның үстінде, көздері жаудырап
өтіп кетті (Ә. К.). Суреңсіз жадағайда жалаңаш жапан түздің бел ортасында күй
тарта күлім қакқан шөл еркесі — көк ай
дын төрінен бетіңе келіп соғатын самал
қандай көрікті, ңандай раңат дүние десеңізші (Э. К.).
БЕЛ ҮСТАСТЫ Күресті; айтыс-тарі тысца. араласты; айцаска түсті. Бір кісімен бел үстасцан емес. Оның өз ойынша,

БЕЛШЕСШЕН
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басымды «ешкімге көрсетпедім» деп ойлайды (I. Ж.).
БЕЛШЕСШЕН БАСАДЫ Білгепін істеп, дэурен сүрді. Ал, кейбір студенттер
кино мен театрды ңызбен танысу үшін
пайдаланатын сияқты... Ондайлардың «философиясы» өмірді белшесінен басып өткізу, институттан диплом алу ғана (ЛЖ).
БЕЛШЕСШЕН [БЕЛУ АР ДАН] БАТ
ТЫ 1. Үлкен олжаға кенелді. (Бұл фраза
кейде келеке түрде де айтылады). Оспанның Оразбайға не істегенін есіткенде,
Абай: — Бұның арты белгілі — екі жуанның бас араздығы, бәсекесі болады да қалады. Енді мол бәлеге белшесінен батцан
деген осы... Бірақ жазалауын жазалапты.
Оразбайды енді босатып жіберсін,— деген
(М. Ә.). ... Алмат ңиял тұңғиығына белшесінен батып, көзге көмескі, көңілге аян ой
төмпешіктеріне сүріне-қабына ңұлай жаздайды (Т. Б.). Етегі Қаратаудың толңын
егін, Батты оған белиіесінен еңбекші елім
(Т. Ә.). 2. Қайғы-дертке, циын жағдайға
душар болды.
БЕЛ ШЕШПЕДІ Тыным көрмеді, дем
алмады. Бел шешпегеніме он күн болса да,
ойым өзімде емес,— деді Ңосай шал
(М. Ә.). Он жеті күн бел шешпеген. Он
күн бойына күні-түні баспанасыз жүрген
(М. Ә.). Актың әскерінен ңазак аулының
шошынғаны сонша, түнде бел шешіп
үйқтаудан ңалды. Күндіз көз далада. Жарамды көлік, мүлік, ет, майға дейін таутаска, сай-жыраға тығулы (Ғ. Мұс.).
БЕЛ ШЕШТІ Шешіле кірісті, шындап
кірісті; шешіле ацтарылды. Ңұрт көзін,
жоғалтыңдар ел шетінен! Күнәға баткан
мұндар белшесінен. Күн болса, мен-ақ
тартам бір кісілік, Ңашанда хальщ үшін
бел шешінген\ (Ғ. і\\). Ңыз ойын біртебірте Уәли билеп барады. Балалың шай
тан жаңа ғана асқан кызбен ешкім бұлай бел шешіп сырласып көрген жоі? еді
(Т. А.).
БЕЛІ АУЫРДЫ д и а л. Жаны ашыды,
аяды. Бидайды мал жеп жатыр, оған ешкімнің белі ауырмайды (Жамб., Жуал.).
БЕЛІ БҰЗЫЛЬШ ЖҮР Етек кірі келіп
жүр.
БЕЛІ БҮГІЛДІ Қайғырды, цамыцты,
басына ауыртпалыц түсті. Енді одан айрылғасын белім бүгіліп, қабырғам сөгіліп
отыр (ҢӘ). Сайрай бер тілім, Саргайған
соң бұл дерттен, Бүгілді белім, Жар тайған соң әр серттен (Абай). Бүгілген белі
жазылар, Бұлдыр ойдан түңілер... Ар-намыстың жолында, Бас бәйгеге тігілер
(А. Т.).
БЕЛІ КӨТЕРІЛДІ Күш алды, кеудесі
жазылды, ецсесі көтерілді; бойы сергіді.
Кедей-кепшіктің Ңапан ауылнай болғаннан бері белі көтерілейін деді (Б. М.).
БЕЛІ НӘЗІК ТАЛЫП ТҮР Қыпша бел.
(Бұл қыз-келіңшектерге айтылады). Белі

нэзік талып тұр, Тартқан сымнан жіңішке, Үзіліп кетпей неғып түр (ҢЖ).
БЕЛІНЕН АЙРЫЛДЫ © БЕЛІ ЖОҢ
Еркектік цабілеті жоц деген мағьінада
айтылады.
БЕЛІН СЫНДЫРДЫ 1. Мерт цылды.
2. Беделін түсірді-, сүйенішінен айырды,
цолын цысцартты. Тарту кылып мен тұрмын, Ңұралай атты қызымды, Қырьщ
жігітімді өлтіріп, Сындырма менің белімді (М3).
БЕЛІНІҢ КҮШІ, БЕТІНІҢ ҢЫЗЫЛЫ
БАР Бойда цуат, бетте эр бар; өтімі бар
шац.— Шырағым, Ақбала, сен де ңор
болмас жағыңды ойла. Беліңнің күші,
бетіңнің цызылы бар кезде қатарыңды
тауып ал,— деп Аңбаланың қолын ңысып-ңысып ңойды (Ә. Н.).
БЕЛІ ШОЙЫЛДЫ [ШОЙЫРЫЛДЫ]
Белі цүрыстанып ауырды, сіресті, белін
жаза алмады. Совхоздың моншасы біткен
кезде, мен белімнен шойырылып жатып
қалдым (Ә. Нұр.).
БЕРГЕНІНЕН [БЕРЕР1НЕН] ЖАЗБАСЫНІ т і л е к. «Құдайдың* рацымы цыркылмасын, мейірімі бетін бұрмасьін деген
мағынада.
БЕРГЕНІҢЕ ТОЙМАДЫ Алғанына ри
за болмады, цанағат етпеді. Жаман болса
тамырың, Бергеніце тоймайды, Сұрағанын
қоймайды (Д. Б.).
БЕРЕГЕН ҚОЛЫМ АЛАҒАН Шырзалыц етіп біреуге бере де білем, біреуден
ала да білем деген мағынада.
БЕРЕКЕ ДАРЫДЫ Құт цонды, береке
кірді. Бусанған кара бұйра далаға барған
сайын береке дарыті, өзгеше бір жарастыкты ажар тауып келеді (ЛЖ).
БЕРЕКЕ ҚОНБАДЫ Берекесі кірмеді.
Бейілі кеткен жігітте, Еш береке болмайды. Дәулеті ңашкан жігітке, Береке келіп
цонбайды (Ш. Ңар.).
БЕРЕКЕ ТАПТЫ Байыз тапты, рақат
көрді. Бел шешіп, береке тауып, төсекке
жатып бір күн ұйықтағанымыз жоң
(Б. Түр.).
БЕРЕКЕСІ КЕТТІ [ҮШТЫ, ҢАШТЫ[
0 БЕРЕКЕ ҢАЛМАДЬІ 1. Әбігер болды,
абдырады, асып-састы; түүты цашты. Қылышы бар адам көрсе, қалаға келсе, берекесі кете ңалатын ауыл адамдары тіл
датыспай тыныш ңана отыр (Ғ. М.). Адасканын білген адамның берекесі кететіні,
жол тапкысы келген жорамалының көп
болатындығы мәлім (С. М.). Емханаға
жатңан әйелімнің сырңаты бәсеңдеу орнына күшейе берді. Одан кейін кызметімде
береке цалмады, күніне әлденеше рет
емханаға жүгірсем, үйге келсем, емшектен айырған кішкене бала зар қаксап
дамыл бермейді (С. М.). 2. Ауыз бірлігі
болмады. Бертін келе ұрпаңтары жайыла түскен сайын араларын ала ауыздык
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кернеді де, берекелері ұшады (Б. С.). Біздің үйде ңыстың басынан кірген ұрыс,
шеішем Бүлісті уәделі жеріне бермей қалғаннан кейін тіпті де үдеп, үйдің берекесі
кетті (С. М.). 3. Сәні кетеді, тэртібі бузылады. Расында февраль туды-ак, Алматының көшесінен береке цашады. Бірде көктайғаңтанса, бірде қар ағыл-тегіл еріп...
арықтарынан су сарңырап, көктем буы
аспанға көтеріледі (М. И.).

БЕТ

тай біліп алып, барльщ класты аузына
ңаратса ғой! — деп киялданады Сапар
(М. И.).
ВЕС [СОҢЫР] ТИЫНҒА ТҰРМАДЫ
Еш нәрсеге жарамады, арзымады. Ақынмын деп ұялмай журсің өзің, Бес тиынға
түрмайды айтқан сөзің (Жамбыл).

БЕСТІ ҢЫМЫЗ Вес күндік цымыз.
Ңымызды жақсылап ашыту эдістерін үйреткен жөн. Әдетте казактар вымызды
БЕРЕКЕСІН БЕРСІНІ т і л е к. Барды, бірнеше түрге бөледі. Саумал вымыз, бесбардан цалғанды азырцанганда — «цой, ті цымыз, вұнан ңымыз, дөнен қымыз.
шырағым, бейіліңді тарылтпа, берекесін Ңымыздың осы түр-түрін ашыту керек!
берсін осы бардыці» — деғен түрде айты- (С. Керім.). Берместің үйінде бесті цымыз
лады.
тұрады (Мақал).
ВЕРЕН МЫЛТЫҢ Бұрынғы уацытта
БЕСІК КЕРТТІ КҮЙЕУ Бесікте жатцанболған. білтелі мылтыцтардан кейін шыц- да атастырылған күйеу. Ңайнағаның үйіцан цару. («Верен» — парсыша, болат). не келген жігіт сол үйдегі бикештің бесік
Берен мылтыц аттырып, Мыстан керней кертті күйеуі екен, бағана іңір караңғытарттырып, Соғыспак боп патшамен, Ңа- сында шұнақ кыздың өзі келіп, айтып
палдан тосып, бір шыкты (Жамбыл).
кетті (AT).
БЕСІК Ң¥ДА © БЕСІК КЕРТТІ Ң¥ДА
БЕРСЕ ҢОЛЫНАН, БЕРМЕСЕ ЖОЛЫНАН Өздігінен көнсе көнсін, көнбесе цой- к ө н е. Сэбилерді бесігінде атастыру арцысын. Біледі аоа жақсы жауыздывты, Ңоң- лы болған жекжаттыц. Екіншісі — бесік
сыға касындағы сондай мыкты. Берсе це цүда. Бұл әдет-салт бойынша, жастарлы, бермесе жолыпан да, Зорлыкпен көр- дың ата-аналары балаларын бесікте жаткан кезінде-ав атастырып, ңұда болысқан
сетеді озбырлывты (Б. Өт.).
(М. Ғ.).
БЕС АСПАБЫ САЙЛАУЛЫ Бар царуы
БЕСІК ТАБЫ [ТАБЫ БЕЛ1НЕН] КЕТдайын, жау-жарағы әзір. Бес аспабы сайлаулы, тұлпары байлаулы, дайын тұрады ПЕГЕН Жап-жас, аузынан ана сүті кетлеген. Бесік табы кетпеген, Қабырғасы
(ҢЕ).
ңатпаған, Екі бірдей қос жетім Жүре алБЕС АСПАП Қолынан бәрі келетін мадық алысңа (А. Аз.).
шебер, барлыц іске икемді, он саусағынан
БЕСІКТЕН БЕЛІ ШЫҢПАҒАН Қаршаөнері тамған. Оған: «Бес аспап десем, дай, кіп-кішкентай. Бесіктен белі шыцпабаз күйік борбас па едің! Көз алдыңда- ған, Жасы өсіп теңелді (Д. Б.). «Тойбай
ғы жуликті көрмей ай қарап жүрсің токсанғ.а келсе де, ңайдан шыкпайды»,—
бе?»— деп Жүнісов зекіп, мысңылдап деген жұрттың сөзін естімей жүрсің бе?
сөйлейтін сиякты көрінді (К. Т.).
Бүйте берсең бесіктен элі белі шыцпаған
БЕС БИЕНІҢ САБАСЫНДАЙ Толыц, жалғыз балаң Кеңесбектің бетіне салыв
ет-женді, үлкен; тым семіз. Бұл баласы- етерсің... (М. Е.).
на тартпаған бес биенің сабасындай семізБЕСІН АУДЫ [ЕҢКЕЙДІ] Уакыт бесін
ше адам (Б. С.). Соғыс кезінде ңаршадай мезгілінен өтті. Бесін ауа бәрімізді қағазкара сирақ ңыз еді. Енді міне сегіз бала- ға тіркеп, жарақты казак-орыстар тысқа
ға ана болды, бәленбай сиырға бақташы шығарып, атты, жаяу конвоймен айдап
болды, тұлғасы бес биенің сабасындай...— жүрді (С. С.). Жанымда зоотехник Серік
деді Дөкей (М. Ң.).
бар, Тасбұлактағы осы үйге бесін еңкейе
жеттік (ЛЖ).
БЕСЕНЕДЕН [ПЕШЕНЕДЕН] БЕЛГІБЕТ АЖАРЫ [ӘЛПЕТІ] Түрі, кескіні,
ЛІ Ежелден аныц, бүрыннан мәлш.
Алыстан оның өзін, атын таныдым. Бесе- кейпі, үсцыны. Ңыз Жібектің ақтығы,
неден белгілі шұбар ат (С. М.). Мүсілім Наурыздың аңша қарындай, Ақ бетінің
де камсыз жүрген жоқ, інісінің баскан әр кызылы, Аң тауыңтың ванындай, Екі
ңадамы Мүсекеңе бесенеден белгілі, інісі- беттіц ажары, Жазғы түскен сағымдай
нің ептеген тентектігін, білместігін де (ҢЖ). Тұтңынның бет әлпетінде, тұрыертең керек болатындай саусағымен са- сында еш вимыл, өзгеріс жов (Ө. Ң.).
нап қояды (3. Ш.).
БЕТ АЛДЫ1 [БЕРД1] Бағыт алды,
БЕС [АЛТЫ, СЕПЗ, ОН...] ҚАНАТ ҮЙ кірісті, ыңғайланды; көціл берді, жүзін
Кереге санына байланысты айтылатын көрсетті. Дорбаларын арқалап, колдарына
киіз үйдің хүрлері. Ол Мұратты тарантас- кетпенін не орағын алып колхозшылар
тан түсіріп, жасауы шамалы бес цанат үй- жұмысқа бет алды (Б. Керб.). Келген
жұртты Майбасар үйге карай бастап, енді
ге алып кірді (Т. А.).
жайланып отырыспаңқа бет алған кезде,
БЕС САУСАҢТАЙ БІЛДІ Жатка білді, какпа ашылып, Ңарабас кірді (М. Ә.).
жетік білді. Барлыв сабакты бес саусац- Енді біразда Дэмежан мен Жәбікен бұл
8 -1 6 0
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аурудан титықтап өлімге бет берген кісілердің түс-р,еңі қандай болғаны туралы
айтысты (М. Ә.).
БЕТ АЛДЫ 2 1. Қалай болса солай;
максатсыз. Әңгіме бет алды оқуда емес,
тоқуда. Кітапта айтылғанның бәрін жаттап алған білім болмайды (М. И.). Жұрт
аң-таң. Біреулер бет алды қол көтеріп
жатыр (Б. М.). 2. Қайда болса, сонда,
басыньщ ауған жағына, өз бетімен, өз
бағьітымен. Салған кұсьіна жете алмаса,
ителгі бет алды ұшып, ұзап кететінін
ұғындырды (С. Б.). Ол неше далалармен,
бет алды кұла дүзбен жүре берді (ҢЕ).
БЕТ АЛДЫНАН [АЛДЫҢНАН] ЖАРЫЛҢАСЫН © БЕТІНЕН [БЕТЩНЕН]
ЖАРЫЛҢАСЫН т і л е к. Жолы оң болсын, мацсаты орындалсын. (Алдың айңын, даңғыл, баңытты жол болсын, құдай
тілегіңді алдьщнан берсін деген мағынада). Мен саған еремін, СырымІ Ермекке
жолым тар... Тәңір бетімізден жарылкасын (М. Ә.). Е, көкеі Сіздің аңындығыңыз
ауыздық тістеп алып бір ңыңырлықңа баскан екен. Бетіңізден жарылцасын, хантөренің кілеміне түсіп, адыра калган дәуреннің шашпауын көтермек болыпсыз
(М. Ә.).
БЕТ АЛЫС 1. Бағыты, бара жатцан
жағы. Таймас тұра қашты. Бет алыстары — Төртпаң Жәнібектің елі (Ғ. Мұс).
2. Үстаған жолы, нысанасы. Жас ңыздың
бет алысы дұрыс. Ол өмірдің өзі нұскаған
арнамен келе жатыр (ЛЖ).
БЕТ-АУЗЫН ТЫРЖЫҢ ЕТКІЗДІ Жацтырмады, үнатпады. Кәкима Ңадишаның
Сәулені мадактағанын жактырмай, бетаузын тыржың еткізіп: — Ә, қойшы, еркектер майданға кетпесе,... бастық болу
ңайда оған,— деді (Ә. Ә.).
БЕТ-АУЗЫ ШГМІРІКПЕСТЕН [БҮЛК
ЕТПЕСТЕН] Үялмастан, цызартастан.
«Урганы үшін ол жаза тартады, ал газетті
жыртканың үшін сен де жаза аласың.
Екеуіңе үш жылдан алты жыл» — деді ол
бет-аузы шімірікпестен (3. Ш.). Анау қара
кемпір келінім сараң деп, беті бүлк етпестен бір нәрсені қоңырсытьш отыр (AT).
БЕТ АШАР 1. Халъщтың жаңа түскен
жас келінге жаңсы тілек айту салты. Есбай, Ңарлығаш: Басталды ойын, Басталды бет ашарі (М. Ә.). 2. Алғашцы цадаш.
Бұл концерт орыс өнерпаздары көрсетер
енердің алғашңы бастамасы, бет ашары
гана (ҢЭ).
БЕТ АШЫСТЫ Жүз шайысты, бірінебірі шындъщты айтты. Эке мен бала алғаш рет шындасып бет ашысатын белге
келген еді (М. Ә.).
БЕТ БАҢТЫРМАДЫ Бой бермеді,
айтцанға кәнбеді; жолатпады. Көпей бәйбіше осы такырды тастап, бір түгі бар
жерге көшейік т,е дегенде, Жұман бет бацтырмаған (Ғ. М.). Жел жер түгін жұлқылай, Ңұйындатып, шаңғытып, Бет бац>-

тырмай бұрңырай Кекке атылған шаңы
тік (Т. Ж.).
БЕТ Б¥РДЫ © ВЕТКЕ АЛДЫ 1. Бет
алды. Онымен Оңас тағы бірге кетті, ПІабдан да Алатауға бүрды бетті. Ойран ел,
өлген атпен жұмысы жоң, Ояз да лауланған атын жекті (I. Ж.). Танктер бетті
бізге қарай бүрған кезде, шынында да
ажалдың жері осы шығар деп ойладык
(ЛЖ). Ңара жолдың үстінде Арңалыкты
бетіне алып, ңала жақтан бір пар атты
келе жатыр (М. Ә.). 2. Кірісті, жүмылды.
«Достың» деген ұранмен, Еңбекже бейбіт
бет бүрдыц (А. Т.).
БЕТ Б¥РЫС Мәнді бағыт; үлкен өзгеріс. Заводты оалып жатңан кәсіпорындардың жауаптылықты арттырып, завод құрылысына мыктап бет бүрыс жасайтын
кезең жетті (ЛЖ).
БЕТЕГЕДЕН БИІК, ЖУСАННАН АЛАСА © БЕТЕГЕДЕН АЛАСА, ҢОИДАН
ЖУАС 1. Тым аласа, төмен. Кемпір бір
нәрсеге алдана бергенде, мен бетегеден
биік, жусаннан аласа бола берейін, сол
кезде егеуді іліп ала жөнел (ҢЕ). 2. Аса
сыпайы, кішіпейіл; ілтипатты, инабатты,
Бетегеден биік, жусаннан аласа болып аз
уаңыт жүріп көрейінші, менен жақсы
адам болмасын (Ә. Сат.). «Сіз» деп, «біз»
деп бетегеден биік, жусаннан аласа боп
майысып... титығы құриды ғой бұл бейбаңтардың (М. Ә.).
БЕТЕГЕСІ ШОҢҢАЙҒАН ҢОЯНДАЙ
Малға жайлы шөбі бар, от жер.
БЕТ-ЖҮЗГЕ ҚАРАМАДЫ © БЕТІ-ЖҮ31 БАР ДЕМЕДІ © БЕТ-ЖҮЗІҢ ДЕМЕДІ
Қаймъщпай әңгіженіц турасын айтты,
жасцанып тайсалмады. Құрмет оған, әттең аз ғой мұндай сын, Бағалайтын, царамайтын бет-жүзге,— Бұл кім тағы, ей,
тоқта сен, бұл ңайсың? Деп даурыға келегін сын көп бізде (А. III.). Әлия менің
бет-жүзіме царамай шындықты айтьш
тұр (Ж. Ж.). Өздерін бет-жүзі бар демей,
масңара түрде әшкерелеп отырған сыншы,
жыршыдан ңолдан келген жаманшыльщ
пәле-қазаны аямайды (М. Ә.).
БЕТ ЖЫРТТЫ 1. Әшкерелеп, бетін
ашты. Әншілердің біркатары өздерінің
шығармаларында буңарашылдың, халыктың идеяларды корғап, үстем таптың зұлымдың озбырлығын бетін жырта әшкереледі (ҚӘ). 2. Сөзге келді; үрсысты,
бетінен алды; абыройын төкті, жүз шай
ысты. ¥зақ уақыт бет жыртысып сөйлескен Әділбай үйден үнсіз шығып бара
жатты (С. Ад.). Ахмегтің аман-есен келуіне өзінен де бетер тілектес болып отырған
жас адамның көңілін ңиып, бетін ңалай
жыртады (Ж. Ж.).
БЕТКЕ АЙТТЫ Шындъщты көзіне айт
ты, тура өзіне айтіы. Әділбеков жолдаста
сізге көмектесуден басңа бөтен ниет болмауға тиіс. Жұмыс бабында кейбір кемшіліктеріңізді бетіңізге айтса, оған шам-
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данбай, дұрысына құлаң асып отыруыңыз
керек,— деді Керей (М. И.). Не айтңысы
келсе де, ол бетіне айтатын (ЛЖ).
ВЕТКЕ БАСТЫ [САЛЫҚ ЕТТІ...] Айыбын алдына көлденең тартты, айыбын
айтып ұялтты; табалады. Сен менің өткендегі өкінішті істерімді бетіме басудан еш
нәрсе ұтпайсың (Ш. X.). Істерді не сұрқия
бетке басып, Шықты есікті оарт ұрып, терлеп-терлеп (Ң. Жұм.). Сапарға Жарңынның ызасы жаман өтті. Бұл оның тәлкегіне айналып барады. Ңит етсе, жажан
оңитынын бетіне басады (М. И.). Ңодар
сұмның і;ылыгы сырт елдің алдында менің бетіме сальщ болса, осы елге, өз келеңе келгенде, осы отырған бәрімізге салық
(М. Ә.). Әнеу күні Құнекең мына Сыбан
ішіне топңа барса, сонда Солтабай төре
осыны бетіне салыц цыпты (М. Ә.).— Бұндай ңателік әрңайсымыздан табылады.
Тек оны бетке салыц етпейік, сабак, етейік,— деді секретарь (Ғ. Мұс.).
БЕТКЕ БЫЛШ ЕТКІЗДІ © БЕТІНЕ
БЫЛШ ЕТКІЗІП БАСТЫ Бетің бар, жүзің
бар демей айтып салды.— Тергесең, Ңодар сұмдығын аңыз қып кепке жайып
әкеткен елді терге. Ел тұрсын, кеніегі
жиында бетімізге былш еткізіп, жарып
айтқан жатты терге...— деді Құнанбай
Сүйіндікке (М. Ә.).
БЕТКЕ КЕЛМЕДІ © БЕТШЕ ЖАН
КЕЛМЕДІ Қарсы сөз айтпады, сөзін екі
етпеді. Күдері мүндай сезімдерге өз басы
онша кұлай берілмеое де, біреудің бәйек
болганын, бетіне келмегенін үнататын еді,
оның мұнысына Батырбайдың «бауырмалдығы» дөп келіп, екеуінің ішек-ңарны әбден араласып кеткен-ді (М. И.). Байекең
айтса билікті, Жалшы бір сөз ңатгы ма?
Бай бетіне келуге, Бұрын жалшы батты
ма? (С. С.). Бетіне жан келмейтін мықты
батыр болған еді (ҢЕ).
БЕТКЕ ҢАН ЖҮГІРДІ Реңі кірді, өңі
кірді, ажарланды, шырайланды. Жолдастарға караймын. Бәрінің де кір, күйе бас
кой аш беттеріне цан жүгіргендей (С. С.).
Ал, көңілім, желщен озып, серпіл енді.
Ңызьгқты, і^ызғылыңты заман жетіп, Be
rime цан жүгіріп, көркің енді (ХӘ).
БЕТКЕ [ЖҮЗІНЕ, КӨЗІНЕ] ОТТАИ
БАСЫЛАДЫ Жылы ұшырады, жацын көрініп кетті. Өз-өзіме самокритика жасамадым ба? — деп Ңасен есік алдына шыға берді. Көз алдына Үлкен Алматы биігі
тағы can етті. Әлденеден бетіне оттай басылған сияңтанды... (М. Ә.).
БЕТКЕ СОҢТЫ Бетіне басты, табала
ды... Тек бір қоя салған ат еді-ау! — деп,
ңазақтың қарттары датты бетіне соғып
жүреді (ШС). Мьщты болсаң өзің неге
жазбайсың? — деп Жұмабек талай оның
бетіне де сощан (Т. А.).
БЕТКЕ САЛЫҚ [ТАҢБА] БОЛДЫ
Үятца цалдырды.
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БЕТКЕ ТҮТТЫ Арца сүйер күш етті,
мацтан етті; абыройлы болуды көздеді.
Ңол жеткен ұлы табысты акын бетке
тұта орынды айтты (AT).
БЕТКЕ [БЕТШЕ] ТҮКІРДІ Өлде ма
ран деп масцара етті; жиіркене безінді.
Бойыма күш біткенге еттім шүкір, Ңажысам абаңтыда бетке түкір. Темірін екі итеріп тартқанымда, Кірпіші жерге түсті
күтір-күтір (Б. Ш. Б.). Дәл ңазір жай
мадақтау түгіл, бетіне түкіріп берсе де
мейлі, Сандыбайға малын алу ғана керек
еді (Ғ. М.). Есті, есті бірақ еен, Молда
мен байдың алғысын, Еңбекші тап естіртер, Түкірген бетке қарғысын (Ш. И.).
БЕТКЕ ҮСТАРЫ [¥СТАР, ІІІЫҒАР]
1. Көрініске шығарары, жұртца көрсетері,
цаймацца шыщаны, сүйеніш еткені.
Үшеуінің бетке ұстағаны бір ғана Зейнұр
(Ә. Ә.). Сокыр кергенінен жазбас дегендей,
соңыр басшылар мені каукитып бетке
үстап жүргеңде, ақырын жүріп, мығым
басңан талайлар менен озып кетіпті
(Т. А.). 2. Беделді, білікті, жацсы адам
деген мағьмада айтылады. Орта Азия
мен өзінің туған республикасының бетке
ұстар күрішшілері гектарынан 30—35
центнерден өнім алганын мактан етеді
(Ә. Әл.). Он бес, жиырма кісі жиналған.
Бұлар әр рудың, атаның бетке шығарлары,
болыстың ертеден тізелестері (Ғ. Мұс.).
ВЕТКЕ ШІРКЕУ БОЛДЫ [КЕЛТІРДГІ
Абыройсыз етті, жамандыща апарды;
үяттьі ісімен табаға цалдырды. Бергі ата
сы хан Абылай ңұлдық кезімнің куәсы
болып, бетіме шіркеу келтіреді деп, ажалдан аман алып шығып, ерлік жолға ңайраған Ораз ңұлды өз ңолымен бауыздаған
(I. Е.).
БЕТ ҢАРАТПАДЫ Қаһарына шыдамады, ешкі,м тіктеп сөз айта алмады.
Бандыны сол бетімен бет царатпай, бөктерлей Тасбасңанды ңуып кетті (С. Б.).
Алтайдың қаңтардагы долы бораны ңазір
бет царатпай соғып тұр (Ң. Ң.).
БЕТ ҢОЙДЫ Ниет етті. Киімін шешінді де, шекпөн киіп, Балуанмен ұстасуға
бет цойды (Ж. С.). Ton бастар серкеміз
деп Әмірханды, Бет цойды билетуге мал
мен жанды. Сыйоа тек аз «соқырдың»
Міаңдайына, Туғызған мұндай сирек арыстанды (И. Б.).
БЕТ ҢОСТЫ д и а л. Беттесті, бетпебет, жүзбе-жүз келді. Олар бір-бірімен
бет цосып сөйлесті (Сем., Абай).
БЕТ МОНШАҒЫ ТҮСТІ [ҮЗІЛДІ, САЛБЫРАДЫ, ТӨГІЛДІ] Үялды, батылы бармады, кісіге тіктеп царауға жүзі шыдамады.— Әй, құдай-ай, сенің орныңа еркек
болмаган екем! — деді келіншек.— Ңазынаның берем дегенін сұрауга да бет моншағың түседі (Ғ. Мұс.). Ңарсы жақ кісі
таппай болды жүдеу, Кек темір болды
асып алмас егеу. Салбырап бет моншағы
батырлардың, Теп-тегіс, төмен карап бол-
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ды күйеу (I. Ж.). Бет моншағыц төгіліп
ңапты ғой (AT).
БЕТ МОНПІАҒЫ ҮЗІЛМЕГЕН ¥яң.
беті ашылмаған. Ңаншама ер жетті дегенмен, бет моншағың үзілмеген жассың ғой,
сондықтан ойыңа алған ісіңе батылдығың
жете бермейді (С. М.).
БЕТ ПЕРДЕСШ АШТЫ [ЖҮЛДЫ,
ЖЫРТТЫ.СЬШЫРДЫ] Құпиясын жарыцца шығарды, жұмбағын шешті; әшкере
етті, айыбын бетіне басты; масцаралады.
Соның өзінде аңын өз дәуірінің і^айсыбір
жексұрын көріністерінің бет пердесін батыл ашып, аяусыз әшкерелегенде, аратура болсын сатиралық кекесінге дейін
көтеріле алады (ЬІ. Д.). Бейімбет өзін
революция әкелген жаңалыктардың саңшысымын деп білді де, өткен заманды
көксеуші жат мінездердің бет пердесін
жүлып тастап, оның күйрек жанын, ескіні
көксегіш көкірегін, тұңғиьщтай түнерген
арам ойларын хальпс алдына жайып оалды (Ң. Ж.). Белсендісін бояма, Бет пердесін сыпырып, Іздесе қоя ма? (А. Т.). Осы
науқанның тұсында талай шермендердің
бет пердесін жыртып, жұртшылықтың ал
дына сүйреп салармыз! — деді Арыстан
жайраңдаған пішінмен (Б. М.).
БЕТ СИПАДЫ д и а л. Өлікке, мәйітке
бата оцыды, бата кылды. Сол цые күйеу
баланың әкесіне бет сипай келіпті (Түрікм. Ашх., Красновод.).
БЕТ СИПАСЫП ҢОЙДЫ Уэделесті,
келісті, сөз байласты. Жамал соны Әділге
айтып, Әділ Есенәліге «кызымды кандірдік, ұзағынан сүйсіндірсін» деп, екеуі
бет сипасып қойған еді (Ж. Т.).
БЕТ ТҮЗЕДІ Бет алды, бет қойды,
алған бағытына царай тура жүрді. Екі
ңыз тамак алып шахтаға бет түзеді. Өңдерінде кызараңдап күлкі ойнады (Ғ. Мұс.).
Танабай балаларымен, малайымен өзінің
ңырдағы жылкысына қарай бет түзеп ке
ле жатты (С. С.). Жапар бар күдігін еңсеріп, акыры аулына қайтуға бет түзеген
соң, иығынан жүгі арылғандай серпіле
бастағанын айтпаса да, жадыраған түрінен танылады (Р. Ә.).
БЕТІ АУДЫ 1. Бағытсыз, мацсатсыз,
цалай болса солай жүрді. Беті ауған жаңда жүре берсе, тағы бір сорға кездесуі
сөзсіз (Ә. Ә.). Миршад адамдарының ңалғандары колдарындағы құралды тастап,
беті ауған жакка тұра-гұра ңашты
(С. Ай.). 2. Райдан цайтты, бері царады.
БЕТІ АУМАДЫ Бағытынан таймады.
Ңазанғап күләпарасын жаца киді басына. Алысты коре алмаоа да, қас қарайғанша беті ауған жоқ, адасам деп чобалжыған жок (Ғ. Мұс.).
БЕТІ АШЫЛДЫ 1. Аныкталды. Ханның бергісі келмей отырғанын түсінген
Керей намыоңа шауып, Ғайып-Жамал
Сұлтанбегімнің бетінің ашылып калғанын
алыстан тұспалдап сездірді (I. Е.). 2. Қы-

сылып-цымтырылмайтын болды, батылы
жетті. Жаттанды өлеңдерге өзі шығарған
бірер жолды, кейде бір ауыз өлеңді азаздап ңоса жүріп барып беті аиіылады
(М. Ә.). Әжем тіпті «өзің де жай жүрмейсің» деп, оңаша ұрсып алады. Жай жүруге болды ма? Тап күресіндегі көнтерілілік, сыпайылық күн сайын жойылып, бет
ашылып келеді (Ғ. Мұс.). Беті бір ашылған әйелдің үйде тұруы қиын (AT). Бір
беті аиіылған соң бола ма, келіннің тілі
сүйреңдей бастады (AT).
БЕТІ БЕРІ [БЕРМЕН] ҢАРАДЫ ©
БЕРІ ҚАРАДЫ 1. Аурудан жазыла бас
тады. Тоңсанбай ңасына әйелін ертіп,
Атбасарға барып ңайтқан екен, «ңызының беті бері царады, енді аз күнде ңұлан
таза сауығып шығады» деп, емші дәрігер
жақсылық хабар айтыпты (С. О.). Шүкір,
бері царадым. Бірақ көтерем сияқтымын
(Ғ. Мұс.). 2. Райдан цайтты, ашуы тарады,
өкпесін басты, айтқанға көнді. Беті бері
арап, қол оң жайылғаннан бері ңарай,
жыл сайын бестеп, ондап «жас иіс» жаңа
талап рисалалар да тауып гұрды (С. Т.).
Инженерге айтып едім. Алғашында көнбей ңойды. Әйтеуір эрі айтып, бері үгіттеп, бетін бері цараттым-ау (ЛЖ).
БЕТІ БҮЛК [БЫЛШ, ШЫЛП] ЕТПЕДІ Ө ВЕТІ ШІМІРІКПЕДІ Үялмады, бедірейіп тұрды, арсызданды. Терісі сүйегіне
жабысып қалған атамның кансыз, арсыз
беті бүлк етер емес (Ә. Ә.). Жасы үлкен
кісінің жас кісіні сырласуға шақырғанда,
азыраң жасканғандай боп, дауысы еріксіз
дірілдеп шығар еді, ал бұның беті бүлк
етпеді (Ә. Н.). Тарт, Әзімбай, арсыз тіліңді! Әкеңнің аузы бармас арамдыққа бетің
былш етпей сен барайын деп пе ең!?
(М. Ә.). Раушан Кемебайдың катынының
бір сөзін он сөз ңылып әкелуге беті шылп
етпейді (Б. М.). Ерінің беті иіімірікпестен,
момақансып отырған аярлығы Сағиланы
жирендіріп жіберді (М. И.).
БЕТІ ДУ ЕТЕ ТҮСТІ Қатты цысылды,
қызарды, цаны бетіне ойнап шьіға келді;
ұялды. Әзімханды көргенде Гүлияның екі
беті ду етіп кып-қызыл болып кетті (С. С.).
Елена Михайловнаның беті ду ете түсіп: —
Сіздің айтңаныңыз болсын. Мен бір-екі жігітті оі?ытып келгем. Егер курс ашылса,
онда да істеуден мен кашпаймын,— деді
(М. Қ.).
БЕТІ ЖАРЫК Көңілі ашыц, көтеріңкі,
жүзі жарцын. Малдының беті жарьщ,
малсыздың беті шарың (Маіқал).
БЕТІ ЖОҢ Арсыз, ұятсыз, ардан кешкен. Бас косылса арысқа, Кім шабады
намысңа, Жатңа карар беті жок, Жалынбай тұрар к...і жоқ, Ісі кетер шалысқа
(Абай). Ағылшын ңызын үйіне шейін
шығарып салуға Барановтың беті жоц.
Кеткісі келмегендей киылып есік көзінде
Ныз тұр (Ә. Ә.).
БЕТІ ЖҮМСАРДЫ Ашуы цайтты. Бір
ай бұрын Акбала оған кісі жұмсап:
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еиікімді тура келтірмеді, олайғысын олай,
былайғысын былай жайпады. Күресте қалың ңолды адақтаған, Майданда бетіне
БЕТІ КҮЙДІ ¥ятты болып, ветке ка жан царатпаған, Сондыктан «Адаі{» де
рай алмады. Ңамармен тап бетпе-бет кел- ген есім алып, Ер еді атьгаа кір жолатпаген уаңыгта, беті күйгендей ұялып, ңыза- ған (С. С.). Осы бір көздердің сайыса кезра бастаушы еді (С. Т.).
десуінде бүрын бетіне жан царатпайтын
БЕТІ ҚАЙТТЫ Көңілі цалды, тауы ша- Садаі; сескене, ойланып ңалғандай (Д. Ә.).
ғылды, царцыны басылды. Кенжекей осы- «Аты-тонын олжалап, Аман қайтса жалай деп Бекторының бетін цайтарып тас- рар»,— деп, Өзінше желдей есіпті, Бетіңе
тады (ҢЕ). Асан Айсұлудың беті цайтып жан царатпай, Көңлі әбден өсіпті (ҢБ).
калмасын деген ниетпен кітапты колыБЕТІНЕ [БЕТ1МЕН] ЖІБЕРМЕДІ0
нан алып, сәл ұстап отырып өзіне ңайы- БЕТІНЕН ҚАҢТЫ Еркіне жібермеді, өз
рып берді (А. Б.).
бетімен коя бермеді. Желіні бетімен жіг
БЕТІ ҢАТТЫ Қаһары күшті, екпіні бермей, реттеп жолға салып, бірі-біріне
катты, ашу-ызасы көп. Онсыз да осы ка- шатастырмай даралап есіпті (Қ. Әб.).
зір патшаға жігіт бермейміз деп ереуіл- Бетіңнен. цагар бір пенде табылмай, тыюдеп, бой көрсетіп жатдан ауыл көп еді, сыз кетіп жүрсің (Ә. Н.).
біраң соның бөрінен мыналардың беті
БЕТІНЕ КЕЛДІ Қарсьі сөз айтты, көціцатты екенін Тәңірберген бірден білді лін цалдыратын. мінез көрсетті. Байекең
(Ә. Н.).
айтса билікті, Жалшы бір сөз ңатты ма?
БЕТІМЕН ЖҮРДІ [ЖІБЕРДІ, KETTI] Бай бетіне келуге, Бұрын жалшы батты
0 БЕТІМЕН ҢОЯ БЕРДІ 1. Ешкімде ісі ма? (С. С.). Соны білген әйелі күйеуінің
жоц, өзімен-өзі болды, ойына келгенін бетіне келе бермейтін. Осы жолы да онан
істеді. Нәпсіңді шұғылдандыр, жатпа бос- қаймығып, үндемей ңалды (Э. Н.).
ңа, Ашуды ңой, серік бол акыл досңа.
БЕТІНЕ КҮЙЕ [KIP] ЖАҢТЫ МасцаЕгер де бетіменен коя берсең, Сенің ол ралады, беделін түсірді, айыптады. Өздееркіңді алып, ңылар шошка (С. Т.). Өнер ріңе белгілі, Ңытыраштың ңызын Жүніобастап, жайыңа және алдап арбап, Өз тің алып қашңаны — бүкіл Сиқымбайдың
бетіңмен сен кетесің (Абай). 2. Қайыру- бетіне күйе жацқаны ғой (Ғ. Мұс.).
сыз жіберді, цолын кацпады, тыйым салБЕТІНЕ КІРЕУКЕ БОЛДЫ [САЛДЫ]
мады. Әлібек қырма саңалын бетімен.
жіберіп, күйек саңалды болыпты (Ғ. Мұс.). Жүзін пәс етті, назарын төмен кылды.
Баланы бетімен жіберіп, жаман үйретпе Билік беріп біреуге, Аз нәрсеге алданбіа,
(AT). Іздемеген жерім жоң. Зағипа үйге Бетіне болар кіреуке, Жалбаңтап жоңқа
ене алмай тұр. Есікті құлыпгағансың да жалданба (Б. К.).
бетіҢімен. кеткенсіц. Ендігәрі өйтпе, шыраБЕТІНЕН АЛДЫ [ҢАПТЫ] Көңілін
ғым (Ғ. Мұс.).
цалдырды. тілдеді, ңарсы келді. Көтібар:
БЕТІН АЙДАЙ [АЙМАНДАЙ] ДЫЛ Кет әрі, енді менен ңамшы жерсің, ҮргізДЫ [ETTI] Қара бет цылды, окерге царат- ген анау байың тыйым берсін. Бетімнен
ты, кінәсын бетіне басып үялтты. Абай- алдырушы сен ғой Маман, Тұра-тұр бүл
дың өзі ғана емес, Оразбайдан елдің өшін бәйгіден атым келсін (М. Ә.). Тіпті басыаламыз. Бір өзі емес, оған ңұрың берген нып ап, ананы, мынаны істе деп мазамды
айыпкердің бәрін жазалаймыз, айып тарт- ала берген соң, әуелі «жасы үлкен» дед
тырамыз, бетін айдай етеміз десті (М. Ә.). сыйлағаныммен, артынан бірер рет бетіБәрі де жаңағы айткіандай: Оразбайдың нен кауып та тастадым (С. М.).
бетін айдай цыламыз, айыпты етеміз, сол
БЕТІНЕН АРЫН ТӨКТІ Үялтты, үятца
айып-киыбымен Абайдың аяғына әкеп цалдырды. Төкпе беттен арымды Патша
жығамыз дескен еді (М. Ә.).
зада шырағым, Ңашырма беттен қанымБЕТІН БҮРДЫ Ыңғайға көндірді; ды, Күнәм болса кеше гөр (М3).
ашуын басты-, айтцанға көнді.
БЕТІНЕН БАСТЫ ¥ялды, цысылды.
БЕТШ БІЛДІРДІ Ойын айтты, ыңғай- Ана жолғы төбелестен кейін Мюлгаузенді
ын, ниетін аңғартты, жөнін көрсетті. Жа- көргісі келмей бетінен басты (Ә. Н.). Орнат ар жағын өз ойымен жорып келіп, нын Жаппасбай тартып алғаннан кейін
Қоспан енді ңызмет іздеуге бетінен басып,
бетін білдірді (Ғ. Мұс.).
сол жердің өзінде Жаңылмен бірге жүя
БЕТІНДЕГІ ШІРКЕУІ Күнзсьі, айыбы. тиеуші болып істей берді (Т. А.).
Әттең мына бір бетінде тұрған шіркеуі
БЕТІНЕН БОЗДАҒЫ ШЫҢТЫ Қалты*
болмаса, Жаппасбай сияқтылардың адыpan тоңды. Түсі сүзектен тұрғандай, бетімын ашырмас еді (Т. А.).
нен боздағы шығып жақ жүні үрпиген
БЕТІНДЕ ҢАН-СӨЛ ЖОҢ Аппац, цүп- (С. С.).
қудай. Аңнан Майлықарашылар келді.
БЕТІНЕН ИМАНЫ [ҰЯТЫ] ТАМҒАН
Келсе қыздың бетінде цан-сөл жоқ, ңұп-қу Әділетті,
инабатты адам; жүзі жылы9
болып кеткен (ҢЕ).
көңілі таза. Тіпті кісіге киянат жасайтын
БЕТІНЕ ЖАН ҢАРАТПАДЫ 0 БЕТІ- , түрі жоң ңой өзінің. Бетінен иманы тамып
НЕ КЕЛТІРМЕДІ Бет бацтырмады, өзіне тұрған жігіт — деп ойлады ішінен (Т. А.)«
«Әжемнің бетін жұмсартып берсін»,— деп
сөз салды (Ә. Н.).
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БЕТШЕН ҢАЙТПАДЫ Алған бағытынан таймады. Зевстің айтқанын жаса да,
ауыр азабынан кұтыл деп қаншама жалыноа да, Прометей өзінің адам баласына
жаңсылық жасауын ең ізгілік іс деп ұғады да, бетінен цайтпайды (Ң. Жұм.).
БЕТШЕН [ЕКІ БЕТ1НЕН] ҢАНЫ ТАМҒАН Әрлі, цып-цызыл (адамныц жүзі
туралы). Алғашңы күні қымызды бетінен
цаны тамған шолпылы қыз құйып беріп
еді. Өзі Жамантайға күлімдеп ңарай бер
ген (Қ. И.). Алмадай пісіп түрған бақшадағы, Ашылған гүл бейнелес ңыз тұлғасы. Албырап екі беттің цаны. гамып, Ңұйылып төңкерілген көз ңарасы (Ә. Най.).
БЕТШЕН ОТЫ ШЫҢТЫ Қызарды,
цатты цысылды, үллды. Жиын есіне түскенде, бетінен оты шыцса да, мұғалімнің
сөзіне көнбесіне Бектайдың шарасы болмады (М. И.). Рани конкурстан өте алмайтынын алғашқы бетте-ақ сезсе де, артынан Нұриға сеніп... сайып келгенде, мәселенің акыры бұлайша көңілсіз болып шыкқанын екі бетінен оты. шығып, ұяла тұрып
баяндады (М. И.).
БЕТІНЕ Н¥Р ЖҮГІРДІ Қуанды, риза
болды; цүлпыра, жандана түсті. Подполковниктің ыңыласын көріп біздің жігіттердің бетіне нүр жүгіре бастады (Т. А.).
БЕТІНЕН ШЬЩТЫ д и а л. Асты, сыймады. Жинаған кағазы көп, тіпті жәшіктің бетінен шығып тұр (Ң. орда, Арал).
БЕТІНЕ ТУРА ҢАРАМАДЫ Жасцанды, цаймыцты, жүзін тайдырды. ...Ауылда әлі ру басы аңсақал басңарады. Жалшы әлі қанаушының бетіне тура царай
алмайды... (Ғ. Мұс.).
БЕТІНЕ [ЖҮЗІНЕ] ШІРКЕУ БОЛДЫ
[САЛДЫ, ТҮСТІ, ETTI] Үятты болды,
арлы болды, ерсі болды, айыбын бетіне
айтты. Есенәлінің бүгін Колосовпен шәлкем-шалыс келіп қалғаны бетіне шіркеу
болып отыр еді (Ж. Т.). Тексіз немелердің
көргенсіздігі менің бетіме шіркеу салды
(ҢӘ). Соңын ойлап бетіме шіркеу түсіп
жүргенде, 1960 жылы ұлым Әділбек осы
келінімді алып келді (ЛЖ).
БЕТІН ЖЕЛ ҢАКПАДЫ, МАҢДАЙЫН
КҮН ШАЛМАДЬІ Ешбір циындыц, бейнет
көрмеді. Айбар бұл ерке сұлудың бетін
жел цацпауын, мацдайын күн шалмауын
тілейтін (3. Ң.).
БЕТІН [ЖҮЗІН, ҢАБАҒЫН] КІРБІҢ
ШАЛДЫ Жүзінде көңілсіздік білінді.
Тәңірберген ңашпа епті болғанмен, Еламанның алдында айла^амалын тауысып,
мысы құрып, қанды ңызыл бетін кірбің
шалып, көңілсіздене бастады (Ә. Н.).
БЕТІН ЖЫРТТЫ 1. Ойбайлады, жылады, зарлады. Еңіресін, ұлы-ңызы бетін
жыртып, Соны саған сыр қылып айт^ан
адам (ҢКБС). 2. Сөкті, ұрысты.
БЕТІН КӨРМЕДІ Екінші ңайтып жоламады; кездеспеді. Мен балаң, жарық

күннен сәуле ңуған, Алуға күнді барып
белді буған. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, Болмасам толған айдай балңып
туған (С. Т.). Бәрінен бұрын Ғалымды не
ге алдаған, оның бетін ңалай көредіі
(Ж. Т.).
БЕТІН КӨРСЕТЕ АЛДЫ 1. Таныта ал
ды, айқындады, білдіре білді. Таңдаулы
әңгіме, повестері берілген бұл жинак про
заик Сәкеннің бетін толың көрсете алады
десе болғандай (ҢӘ). 2. Үялмадьі, цысылып-цымтырылмады.
БЕТІН КӨРСЕТПЕСІН © ӨЗ БЕТШЕН
[ӨЗІМЕН] КЕТСІН © БЕТІ АУЛАҢ қ а р ғ ы с. Віреуге тап болған жа,ма.ндыцты
әцгіме еткенде «сондайдан цұдай аупац
етсін» деген тілекпен айтылады.
БЕТІН ҢАЙЫРДЫ [ҢАЙТАРДЫ] Қарцынын басты, алған бетінен тайдырды;
жолына тосцауыл болды; жігерін. цүм
цылды; цолын. кацты, меселін цайтарды.
Ңарт шыдай алмай:— Өлмесе жерлеуге
апармайды ғой!— деп жігіттің бетін цайырып тастайды (ҢЕ). Ат сұраған ағайынның да бетін цайырмай, дос-досына ат
шаптырып, күні-түні дамыл көрмей, өйтеуір жұртты өзіндік кылып жатыр (С. Т.).
БЕТІН ҢАҢПАДЫ Еркін өсірді. Ңамар
да қоя берді бетін цацпай, Жүрсе де сонысынан жұртка жақпай, Әркімдер ңұдалыңты ойланса да, Ңамар ңыз ңайдан көнсін
теңін таппай (С. Т.). Мен әкемнің жалғыз
баласымын. Бетімнен цакпай еркелетіп
өсірді. Әкем аудандағы белді кызметкерлердің бірі еді (3. И.).
БЕТШ ШИЕДЕЙ ҚЫЛДЫ [ТЫРНАДЫ] 1. Тырнап алды, осып-осып жіберді.
2. Масцара цылды, әшкереледі, сөкті,
ұрысты. Сыйлағаның бетімді тырнатып,
аяғымнан шалдыру болса, құрт жесін ондай ңұрметіңді (Ә. Ә.).
БЕТШ ШЫМШЫДЫ Үят-ай деген мағынада айтылады. Кемпір Ғабиденнің бетіне таңдана ңарап, ернін шылп еткізіп,
бетін шыжшып, «бар еді» дейді де, салңын құмға көмілген торсыңтан мұздай
шұбатты табан аяқ ңып ңұйып береді
(С. М.).
БЕТІНІҢ КІРІ БЕС БАТПАН [БЕС
ЕЛ1] 0 БЕТІНІҢ КІРІНЕ БЕС ИТ ТОЙ- ■
ҒАНДАЙ Тым лас, өте былғаныш. (Бұл
фраза, көбіне кішкене балаларға айтылады.
«Батпан» сөзі бірнеше пұт деген мағынада — салмаі^ өлшемін білдіреді. Бұрынғы
уаңытта екі га шамасында жер өлшемі
ретінде де қолданылған). Шай ңамзол, құндыз бөрік кигенменен, Бес батпан десең
болар беттің кірі (С. Т.),
БЕТІНІҢ ҢАНЬІ ҢАШТЫ Сүрланды;
жүдеді, талыцсыды; цорыцты. Кітап окып
отырған Салиқа Ләззаттьщ цаны цашцан
бетіне таңырңай карап, басын шайңады
(Т. А.).
БЕТІҢ БАР, ЖҮЗІҢ БАР ДЕМЕДІ ©
БЕТ-ЖҮЗІҢ БАР ДЕМЕДІ Тайсалмады,
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ешкімнің беделіне царамай көңіліндегі сөзін айтып салды. Жаңыпбек, әдетте бір беткей, мінезі тікшіл, ойлағанын беті-жүзің
бар демей, тіке айтып тастайтын ңызу канды жігіт еді (М. И.). Бұлар бетің бар, жүзің
бар дөп жатпайды (3. Ң.).
БЕТІҢ ТІЛІНГІР! ң а р ғ ы с. Ар-ұяттан
айрылып, цара бет болғыр, ұятың төгілгір
деген мағынада. Сал кісенді! Табанын тіліп, күң ңылыңдар! Бетің тілінгір, кайтып
шыдап тұр мына бетің (М. Ә.).
БЕТІ ТҮЗЕЛДІ Жөнге түсті, оңға басты. Кемелге келу элі алыс, Ңұлаудан кетті а лайда. Түзеліп беті барады іс, Мақеатқа жетпек қалайда (Ж. М.).
БЕТІ ШИЕ БОЛДЫ Бүл жерде ерін
жоцтап, бетін жыртып цан етті деген мағынада. Күлторат шабарыңа кие болды,
Беттері ңатынымның шие болды. Үлкен
күшш секілді ңу бас Мамай, Иесіз тұрған
ауылға ие болды (В. В. Р.).
БЕТІ ШИҢАНДАЙ Нарттай цызыл,
семіз, екі бетінен цаны тамған. Ңала адамдарының беттері шицандай. Әсем киінген,
арбалары да жаңсы, аттары да семіз-ақ
(С. Шәр.). Сауыншылар да келіп жатыр: беті шицандай екі еркек, қасында
бір-бірден бала жігіт бар (Ғ. Мұс.).
БЕТІ ШЫДАМАДЫ Жүзі тайды, бетіне
тіктеп царай алмады, ар-үяты бармады,
үялды. «Сіз Есен аға, кешіріңіз. Мен сіздің көзіңізге көрінуге де бетім шыдамай
жолыңпастан кеттім. Не болды? Неге ұялдым? Бәрін де кейін толық жазамын»,—
депті Ғани (М. И.). Ал, мынаны қайтем...
деп Ақбала ңолындағы емізулі жас баласын көрсетті де, беті шыдамай бір ңырындап бүрыла берді (Ә. Н.).
БИБІБАТПА [БИБ1САРА] ПІРІМНІҢ
ҚОЛЫ © БИБАТПАҒА [БИБІ ФАТИМА,
Д АДИШАРА] СЫЙЫНДЫ © БИБІ БАТМА ПІРІМ Ескі діни. сенім бойынша, Бибатпаны (бүл сөз «Фатима» дегеннен шыцкан)— әйелдердіц пірі етіп түтынған. (Бұл
фразаны әйелдер науңастанғанда, босанарда демеуші кемпірлер қолданған. «Бұл менің долым емес, Бибатпа пірімнің қолы»
деп келеді. Ңырғыз тілінде бұл фраза «менин колум эмес, Умай әнемдин колу» деп
айтылады. «Үмай ене» дегенді ескі үғым
бойынша сәби балалардың камкоршы періштесі деп түсінген). Бір кемпір басты
«тәңірім, ңи атпага», Біреулері сиынды
Бибатпаға. Маған жер-көк сілкініп, сатыркүтір, Жатдандай боп сезілді дирап да
ла!... (С. М.). Бибі Сара піріміз, Мен биша
ра сорлысын, Ңолынан сүйреп алмаса,
Ңалдым жалғыз тогайда, Көз жасыім з^абыл болмаса, Бибі Фатима, Қадиша, Жақсылық назар еалмаса (М3).
БИДАЙ ӨҢДІ Ац цүба, ажарлы. Бидай
еңді, селдір кара мұртты Ңаракең биік
шағылдың басынан төмендей түсті, бұй■ратқа ңаптай жайылған қой соңынан көз
аігіп тұр (КТ).

БИТШ

БИДАЙША ҚУЫРДЫ Екі аяғын. бір
етікке тьщты. Ол кетісімен Танагөз Әбекең
мен Тәукені бидайша цуырды (Ғ. Мұс.).
БИДАРҢА БОЛДЫ Боска цаңғып, безінді. Көбісі келмей шеніме, Бидарца болып жөнеген (ҢЖ).
БИЕ БАЙЛАДЫ Қытыз дайындау
үшін желіге цүлын байлап, бие сауды.
Еділдің бойын ен жайлап, Шалғынға бие
біз байлап, Орныңты ңара сабадан, Бозбаламен күліп, ойнап, Ңымыз ішер күн қайда? (М. Ө.).
БИЕ БАУЫНДАЙ ЖЕР Өте жакын,
шамамен бір арқан бойы жер. Абай бие
бауындай жерде өремен жайылып жүрген
аттарды көрді (М. Ә.).
БИЕНІ БҮГІМЕН ЖҮТАДЫ © БИЕНІ
БҮГІМЕН, ТҮЙЕНІ ТҮГТМЕН ЖҮТАДЫ
Жебір, жемкор, паракор. Ыдысысың параның, түйені түгімен, Биені жүтсаң бүгімен,
қаңалмай бір-ақ толғайтын (Д. Б.).
БИЕ САУЫМДАЙ УАҚЫТ Биенің екі
сауымының арасы, бір сағат иіамасындағы мезгіл. Асылтас асықпай капитанды
енді бір бие сауымдай кідірткенде, Серіктің жүздігі де жетіп үлгіретін еді (Ж. Т.).
БИЗАР ЕТТІ д и а л. Азапца салды.
Күн бойы осы бала-ақ мені бизар етті (Түрікм. Ашх., Красновод).
БИЛЕП АЛДЫ [ТҮРДЫ] Өз дегеніне
көндірді; басцарьш түрды. Ңаракөз зорға
есін н^иып, қайта түзелгенде, ішінде күшті
намыс пен жігер дайнағаігдай болып, әлсірегр ұйып кеткен денесін қайта жиып, билеп алды (М. Ә.). Оны ңыз патшасы билеп
түрады (ҢЕ).
БИЛЕРДЩ К...ЕН БИЛІГІ к ө н е. Жөнсів билік, әділетсіз шешім.
БИЛІГІН БҮРМАДЫ к ө н е. Ешкішге
іш бүра, тартпады. Тұлғасын көріп көз
толган, Тұлымына әркім ден қойған, Билігін бүрмай тура айтңан Төбедей билер
төрде жок, (Б. Ө.).
БИТ ҢАБЫҒЫНАН БИЯЛАЙ ТОҚЫҒАН Өте шебер.
БИТТЕЙ ДЕ НӘРСЕ [НЫШАН ДАЛРАН] ЖОҢ Дәнеңе, еиітеңе ңалған. жоң.
Бүгінгі ауыл өскен, бұрынғы жадау көріністен биттей де нәрсе цалған жоқ (AT).
Биттей нәрсе цалсайшы Бұрынғы заңнан
ырымға (HI. Ң.).
БИТІН [БИТІН Б1Р] САЛДЫ Әзіл-оспац ретінде бүйірі шыщанша цүныға
іиііп-жеу мағынасында айтылады. А, ңұдай, той тегінен болса екен, битімді салар
едім деп пышақтарын жалаңтатып, тыпыршып жүрген ақсақалдар шыдасын ба?
(С. Т.).
БИТІН СЫҒЫП, ҢАНЫН ЖАЛАП
ОТЫР Жарымады, тацыр жоцшылъщта
отыр.

БИТІ
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БИТІ ТОРҒАЙДАЙ, МОЙНЫ ЫРҒАЙ- нада өлген, хауіпті сапарға кеткен кісіге
ДАЙ Жадап-жүдеп, азып-тозды. ... Үсеннің арнайы айтылады.
халінен де жаман азып-тозған, биті торБОЗ ЕМНІЕК ҢЫЛДЫ Биенің желінінғайдай, мойны ырғайдай болған Асанға де түк қалдырмай, цайта-цайта сауып ал
кездеседі (ҚЕ).
ды. Күздігүні күн кысңарғанда биені таң
БИТ ШИНЕ ҢАН ҢҮЯДЫ Өзгенің біл- жуоауында ңосаңтап, боз емшек қылып,
мегенін білетін айлакер адам туралы ай- сәскеге жеткізбей күн шыға ауылға әкетылады. Сұмдықпен бит іиііне цан цүясың, леді (X. Ә.).
БОЗ ЖАҢБЫР Ац. жауын. Үзбей бір
Білмейсің неден зар боп жыларыңды
ңалыппен сылбырап жауған боз жаңбыр
(Айтыс).
БИІК БАЙТЕРЕК Мейліниіе үзын, зәу- үстін сулады (Ә. Н.).
БОЗ КҮЙІК БОРБАС Қолынан еиітеңе
лім. (Бұл ауыз әдебиетінде жиі ңолданыкелмейтін (адам). Оған: «Бес аспап деоем,
лады).
күйік борбас па едің! Көз алдыңдағы
БИІК МАНСАП Үлкен мәртебе, жоға• боз
жуликті көрмей ай карап жүрсің бе?» —
ры атац. Биік мансап — биік жартас; деп Жүсіпов зекіп, мысңылдап, сөйлейтін
ерінбей еңбектеп жылан да шығады, ек- сияқты көрінді (К. Т.).
піндеп ұшып ңыран да шығады (Абай).
БОЗ ҢАСҢА, АҢ САРЫ БАС ШАЛБОҒЫ БОТҢА БОЛДЫ © БОРЫ БОТ© БОЗ ҢАСҚА СОЙДЫ Мал сойып.
ҢА, СІДІГІ СОРПА БОЛДЫ © БОҚ-СІДІГІ ДЫ
цүдайы берді. Боз цасца ңойын сойғызып,
АРАЛАСТЫ Әбден былыцты, ластанды.
Үлкенге басын қойғызып, Аңтұяқңа ер
БОҒЫМЕН ЖАСТЫ к е к е с і н. Өзінен салғызды (Жамбыл). «Құдай-ай», «Пірімой!» бұл не деген заман болды!, «Алдаөте көп кіиіі, тъш жас.
«Ацсары бас!», «Ой, алда-ай, боз цас
БОҒЫН ПЫШАҢТАДЫ к е к е с і н. ай!»
ца!» деп ңазақ өгіздей өкіріп жылай бас
Өтіп кеткен іске өкініп, цап деп, иіала бү- таган
С.). Ханның көз нұры суалған
лініп цалды. Кешегі істеген тентектігіңді шақта, (С.
күндердің бір күнінде ханша кұресітіп, агаң боғын пышацтады (AT).
сақТы болып... бір қыз тауыпты... Ай тұяқБОРЫ ШЫҢТЫ Бүлінді, бүзылды. Іш- ты боз цасца шалып, азан шаңырып, Айпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтер- барша деп ат ңойыпты (Т. А.).
мек, ңұшпаң, сүймек, мал жимаі$, мансап
БОЗ ҢЫРАУ Күзгі түскен цырау. Таң
іздемек, айлалы болмақ, алданбастық — атңанда
боз цырау күмістей жылтырады.
бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өл- Үйңыдағы
даланы жылқылар тұяғымен
шеуінен асырса, боғы шығады (Абай).
теуіп, оятып жүргендей (ҢӘ).
БОДАМ БОЛДЫ [ETTI] © БОДАН
ӨКПЕ Жасыц; цойнынан бөзі түсБОЛДЫ д и а л. Біреудің цол астында бол- кенБОЗ
Өзің бір боз өкпесің-ау деймін,—
ды, біреуге бағынды. Баяғыда бір хЗяық дейдібос.
бір
қапсағай жігіт Ақышовка шүйекінші халывда бодам болатын (Сем., лігіп,— мына
балықтарды қара топырақҮрж.).
қа ауната салғаның не? (ЛЖ).
БОЗА БОЛДЫ д и а л. Ашыды, көгерІНГЕНДЕЙ БОЗДАДЫ [ЗАРЛАді, бүзылды. Бір пәшкі темекі алып едім, ДЫ,БОЗ
ЕҢІРЕДІ] Зар иледі, егіл-тегіл жылаарасы боза болып кетіпті (Ң. орда, Арал). ды. Тагы
бір сәтте ботасы өлген боз інгенБОЗ АЛА ТАҢ Елең-алаң, таң сэрі. дей зарлап кетеді. Тыңдаған жанның көЕртеңіне ағам мені боз ала таңнан оятты ңілін босатып, егіле еңірейді (С. О.). Ақ
сәлдесін төңкеріл, Көзін жұмып теңселіп2
(ЛЖ).
інгендей боздаған, Ңайтіп сабщ береБОЗАМЫҢ ТАРТТЫ Таң атып боза- Боз
ра бастады. Бозамыц тартып көк жиек, ді? (Жамбыл).
БОЙ БАҒАДЫ 1. Өзін-өзі күтті. 2. СацКеледі тұман арылып. Арайлы таңға бет
сүйеп, Отырды жігіт сарылып (Н. HI.).
танды; аңысын аңдады; тартынды. Бүгін
БОЗ БАЛА Жас жігіт. Мылтың атқан, таңертеңнен бергі жүрісте, әр сөзде Абайүстемірек болмаса, өзін кіші танытқұс салған. Жас боз бала бір бөлек, Су жа- дан
дардайсып келген Оспан қазір бір
галап қутыңдар (Абай). Аһ дүние, ойнар пай,
сәтте
өзгерді. Абайдың ажарына көз ңиыма едім, жиылғанда, Бас косып, боз балатастап, әлгідей ұрыс үнін естумен
лар дәурен сүріп (С. Т.). Мінгенде атың боз ғын
енді сескене түсіп, бой бацты (М. Ә.).
ғана, Күйеуің жап-жас боз бала, Пайғам- ілес,
бар ңызын ұзатқан, Соның бір салған жол Жаңсылыңтан жамандық асып кетті, Бой
бағып тұрған артың, келсе шамаң. Бой
рана (В. В. Р.).
бацпай бетіңменен аға берсең, Ақырында
БОЗДАҒЫН БОРДАЙ ЕТТІ [ҢЫЛДЫ]
пұлсыз болып кетер бағаң (А. Ңор.).
Азаматын жойды, жерге царатты, цорлаБОЙ БЕРДІ Жеңілді; ырыц берді, еркіды. Көзім тірі тұрғанда, Кемітпеймін басымды, Боздағын бордай етпесем, Жа- не көнді. Ңұдай кесел қылмаса қайратыміа, Не ңылып бір Ңодарға бой берерміп
сайын неге жасыівды (К. Ә.).
(ҢКБС). Ойларға өзге бой берген, Не мені
БОЗДАҚ ЕДІ Еңіреген ер еді, жігіт-ац алған шырматып, Өзгені онша ңол көрмей»
еді, болыті түрған ъыршын. еді деген мари -Жүректі сорта сыздатып (Б. К.).
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БОЙҒА БІТТІ Екі цабат болды, бойына
бала бітті. Ерікті екен деп бойға біткен баланы алдыра беру әйелдің деноаулығына
өте хауіпті (Е. О.).
БОЙҒА ДАРЫТПАДЫ Өзіне жуытпады, жолатпады, жацындатпады. Хазовты
жасырып асырап-сақтап келгенін тергеуші
бірнеше наңтылы дәлелдермен төндірсе де,
Нұртай бойына дарытпады (С. О.).
БОЙҒА ЖЕТКЕН [ЖЕТТ1] Кзмелетке толған, есейген цыз бала. Бүркеніп
жалғыз отырсың, Бойға жеткен жас бала.
Ұнатсаң айтқан сөзімді, Күлмеңдеп көзің
бері ңара! (ІІІС).— Апай, несін жасырайық.— Тізе кұшаңтап өткен күні кұрсын.
Бой жеткен кісі ерсіз калай түра алады.
Сіз ренжімесеңіз біреуге бас қосқымыз келеді,— деді (МБТ).
БОЙҒА ЖҰҢПАДЫ Сіңбеді, ас болмады. Жүцпайды жан ауыреа, жалаң бойға
ас (Т. Ә.).
БОЙҒА ҢОНДЫ Шац келді. жарасты.
(Киім туралы). Киім адамның бойына цонып, жарасса, жұртты таңдандырып кызыңтырса, сонда ғана ол ұнайды (3. Ш.).
БОЙҒА ӨЛШЕДІ © БОЙЫНА ӨЛШЕП
СӨЙЛЕДІ Өз шамасына царап іс етті (айтты). Акылсыз өзін мактап былжырайды,
Бойыңа өлшеп сөйлесең, нең құрайды?
Жаңсы болсаң, жарықты кім көрмейді, Өз
бағыңды өзіңнен кім сұрайды (Абай).
БОЙДЫ АЛДЫ [ЖЕҢДІ] Ерікті билеdi, мецдеді; балцытты, ерітті (АС). Ғашыңтық келсе, жеңер бойыңды алып, Жүдетер
безгек ауру сықылданып (Абай). Құлақтан
кіріп, бойды алар, Жаксы ән мен тәтті
күй. Көңілге түрлі ой салар, Әнді сүйсең,
менше сүй (Абай). Жас жүректің толңынын дөп, Жаза алыпсың толтырып, Бойды
жеңіп бүл асыл леп, Тұрды титык көп құрып (Абай). Ңылдың арам ойыңды, Бір
бүрмадың мойныңды. Сен аңылмен көңліңді, Тыйып, жеңдің бойыңды (Абай).
БОЙ ЖАЗДЫ [КӨТЕРДІ] Дем алып,
тыныцты; бойын сергітті; сайрандады,
цыдырды, көңіл көтерді. Балалар да бойын
жазып, Көк майсаға салды асыр (3. Ңал.).
Сүлтанымның жоғында, Оен болды менің
ергенім, Әкелдің де камадың, Жарьщ сәуле көрмедім, Далаға шыгып қыз Ңүртңа,
Бойын жазсын демедің (ҢБ). Уш жігіт атңа
мініп, бой көтеріп келуге шықтық (С. С.).
БОЙ ЖАСАДЫ Өлер алдында көңілі
көтерілді. Осы кеш пен түн Әбіштің бой
жасаған, соңғы ңуатын танытқан болымсыз, шолақ шағы екен (М. Ә.).
БОЙ ЖАСЫРДЫ [ТАСА ҢЫЛДЫ, ¥РЛАДЫ] ЯСасырынды, тасаланды; кезге
түспеуге тырысты. Жолбарысқа жол тосңан, Ңазалы құлан тап болар. Бой жасы
рып ол жыртқыш, Шыға бір шапоа сайлаудан (Ш. Б.). Ойнаңтап толкын, жел гулеп,
Майысар діңгек сыкырлап. Ол жүрген жоқ
бақ іздеп, Ңашпайды баштан бойды үрлап
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(Абай). Ізгі адам бұл ауылда қай жерде
бар, Тұрар ем аңшы өткенше бой таса кып
(С. К.).
БОЙ ЖЫЛЫТТЫ 1. Дене жылытты,
ыстыц ас ішті. Халың суықта тоңьга бой
жылыту үшін тамақты өте ерте ішеді
(Е. О.). 2. Бойды тебірентті. Дүние ойдан
шығады, Өзімді-өзім ұмытып, Көңілім әнді
ұғады, Жүрегім бойды жылытып (Абай).
БОЙ КӨРСЕТТІ 1. Өзін-өзі көрсетіп, өэ
ойын білдіріп алды. Мұғалима баланың
і{іамын өзінен бетер ойлап отырған бір жан
екен, араласып нем бар, бой көрсетпей, үн
шытармай қайтып кеттім,— деді Болатбек
(Ж. Ж.). 2. Қыр көрсетті, зорлығын танытты. Қолымен ерегісе, ұстап сойды, Жуандар көрсеткенсіп жұртңа бойды «Бір жолға не ңылса да шыдадың»,— деп, Әжібай
жак, ауыздарын жауып қойды (С. Т.).
БОЙ КҮЙЕЗДІК Керенау, іске калай
болса, солай цараушылыц, жалцаулыц,
салацтыц. Бос белбеу, бой күйездікке душар қылған, әттең сен, мүгедектік! Әйтпесе, келер ме едім, партиялық арыма қол
салғызар ма едім,— деді Баймакан
(Ғ. Мұс.).
БОЙ САЛДЫ 1. Жығыла сенді, иіын
берілді. Балам, маған кейіме, Әкем айтпай
кетті деп, Сырын білмей бой салма, Атасы
оның текті деп (Д. Б.). Бет алды жанға
бой салма, Ңорлық жүрмес сағ?тыі{қа. Елу
бесте біз дағы, Сенісер адам таптың па?
(Абай). 2. Шын ыцыласымен, бар ынтасын
салып. Қаскырлар бой салып ңашқан жоқ
(М. Ә.).
БОЙ САЛДЫРМАДЫ Сенбеді, ынтышынтъшен сене қүламадьі. Келісімді тәтті
ой, әм шеберлік, Қуантпас ойын ңозғап
пөлен дерлік. Өз кеудесін өзі аңдып бой
салдырмай, Тоқымдығы бусанбас неткен
ерлік (Абай).
БОЙ САЛЫП ИІДІ Емірене, бауырына
тарта иіді. Япырмай, мына тоқты ембеген
бе? Бой салып енесі оның иімеген бе?
(ШС).
БОЙ ТАРТТЫ [ТЕЖЕД1] 1. Өзін еркін
үстамады; бойын ірікті, тартыншактады.
Сырлассак, сұхбаттассаң аулақ артык, Нашалы боламыз ғой сөйлеп шалқып. Анаңды да бір жерге жібер, балам, Сырымды
үйрете алман бойым тартып (Абай). 2. Аулац болды, жоламады. Мұндай елден бойың тарт, Мен қажьгдым, сен дажы, Айтыпайтып өтті қарт, Көнбеді ңарт, не лажы
(Абай). Медетбек келіп директордың кабинетін ашып жібергенде, бейтаныс екі-үш
адамның отырғаньін көріп, бой тартты
(Ә. Сат.). Әзім де бөгелмеді бойын тежеп,
Талабы, тәуекелі сондай-ак көп. Тәңірінің
бір жазғаны екі болмас, Маяның ішіне енді тәуекел деп (Абай).
БОЙ ТЕҢЕСТІ 1. Бой таласты; биіктеп,
үзара өсіп, өзге биікпен бой таластырды.
Қарашы маған, сендей сорлы емеспін,
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Тау, жартаска ұзарып бой теңестім. Сенің
ңорықңан дауылың — маған өлкек, Маңыма сәуле өткізбей, күнге егестім (Абай).
2. Бәсекелесті. Менімен бой теңестірмекпісің, балам! (AT).
БОЙ Т¥МАР Діни, сенімге лайыц дүғалы сөз жазылған тэбәрік: амулет, талис
ман. (Ескі наным бойынша, оның желепжебеп жүретін қуаты бар деп есептеледі.
Бұл жерде кекесін ұғымда айтылып тұр).
Содан бері ол пластинканы жанынан тастамай, бұл бой түмар бәле-жаладан сақтар
деген үмітте болып келген (ЛЖ).
БОЙ ТҮЗЕДІ Сәнденді; буыны бекіді,
есейді, ер жетті, өсті. Менің ңызым өзге
қыздардай емес, окыған, бойын түзеген
(Ң. Ңуан.). Ңатарымызға қарап бой түзей
басгадьщ, сыланып, таранатын болдың,
әдемілік, әдептілікке үмтылдық (Ә. Оат.).
Жаңа ғана бой түзеп, зәулімдене бастаған
сұлудың көркі ңанша қызыңтырса да, Айқын сабыр тапты (Ә. Ә.).
БОЙ ¥ЙЫТТЫ Ракаща батырды. Көлеңке қоңыр кеште үзак сүйіс, оттай демалыс... үнді өшіріп, бойды үйытцан, кұйындай құтырған жастьщ... (М. Ә.).
БОЙ ¥РДЫ Бір нәрсеге цұлай жығылды, көцілі ауды. Өзі көп дәстүрлерін қабылдаған орыс классиктері: Пушкин, Лер
монтов, не Байрон сиятрты Европа классигінің анық үлкен поэма жазудағы өрнектеріне Абай бой ұрмайды (М. Ә.).
БОЙ ¥СЫНДЫ 1. Көнді, мойындады.
Ақыры ол әйелді бой үсындыра алмай бэріміз де шаршап отырмыз (ҢЕ). Шешейдің
сөзіне қарт екеуміз бірдей бой ұсынғандай
отырып тамак іштік (Ң. И.). 2. Өлер халге
жетті. Дәл осы күндерде Мағаштың науі^асы да оны меңдеп, жеңіп болған еді. «Ңатты әлсіреп, тері тарамысына ғана ілініп
калды, бой ұсынып кетті» деген ажал лебіндей, суың хабар оның әр тараптағы жакындарына, туыстарына түгел жеткен
(М. Ә.).
БОЙ [БОНЫ] ҮЙРЕНДІ 1. Қорцынышы басылды... Бұрынғыдай емес, бойы
үйренді, қорңу кетті (ҢЕ). 2. Жатырцамады. Бір күн өткен соң кыз бойы жігіт-ке
үйреніп те і$алды. Бір нәрселерді сұрамақ
боп ңасына кеп тұратынды шығарды (АӘ).
БОЙЫ АУЫРЛАДЫ 1. Екі цабат эйел
туралы айтылып түр. Биыл көктемнің басында Ақбала бала көтерді. Күн санап
бойы ауырлап, сүлеленіп жата беретінді
шығарды (Ә. Н.). 2. Көціл цошы болмай,
бойы дел-сал тартты.
БОЙЫ БАЛҚЫДЫ © БОЙ ЕРІДІ Қьізыща елжірей, беріле маужырады, ләззаттанды. Ңара тастан басқаның бәрі жадырап, Бір сараңнан басқаның бейлі енер.
Тамашалап қарасаң тәңрі ісіне, Бойың
балцып, ериді іште жігер (Абай). Тұла
бойым балци көр, Әбіш ағам дегенде. Мейлің, Мағаш шалқи бер, Не десең де сөгем
бе? (Абай). Иісің гүл аңкыған, Нұрың күн

шалкыған. Көргенде бой еріп, Сүйегім балкыған (Абай).
БОЙЫ БЕКІДІ Әлденді, цуаттанды,
цайратка мінді; өзін-өзі биледі, буын-буыны цатайды. Сол бойын бекіткен қалпында Бейсебай оаспай, салмаңпен жауіап
ңайырды (С. Б.).
БОЙЫ БІР ҚАРЫС, САҢАЛЫ ҢЫРЫҢ ҢАРЫС Ертегілерде кездесетін кейіптеу. Менің күйеуім бойы бір карыс, сацалы кырык царыс. Ол казір адам іздеп,
әрі малын бағып далада жүр (ҚЕ).
БОЙЫНА АС БАТПАЙДЫ [ТАРАМАЙДЫ] © ШІКЕН АСЫ БОЙЫНА ТАРАМАЙДЫ Көңілі көншімейді, көңілі
тынбайды; тағат таппайды. Әсіресе, біреуді колға алып, ңағытып, мысңыл ажуа
ңып отырмаса, Тәкежанның бойына ас батпайтын (М. Ә.). Е, үйтпесе араласып та керек емес. Ңасымханның катынының мінезі
мөлім ғой... Бодыратып жүріп бірдемені
артык ңағыстырып алмаса, оның бойына
ас та батпайды,— деп, қала берді Жәмила
(М. Ә.). Өткен күні таң алдында ұрланып
келген кісі Еламанды оңашалап алып тұрып «Саіқ бол!»— ,деп ескертіп кеткелі, Ацбаланың ішкен асы бойына тарамай жүрген (Ә. Н).
БОЙЫНА БАЙСАЛДЫЛЫҚ КЕЛДІ
Өзін-өзі ұстады. Үйленген соң мінезің өзгеріпті, Байсалдылъщ бойына тез келіпті.
Бойдақтарға айтасың сен де шалкып, Жалғыздыңтан жар сүю жүз есе артық (М. Әл.).
БОЙЫНА БІР ШАЛА СҮЙЕК БІТПЕДІ
Бала көтермеді. Ңайныңмен алты ай отасқанда бойыма бір шала сүйектің бітпегенін айтоаңшы (Ә. Н.).
БОЙЫНА ДАРЫДЫ 1. Ішкен-жегені
бойына сіңді; 2. Қонды. Ақындык, бойыңа кішкене кезіңде дарыпты ғой (AT).
БОЙЫН [БОЙДЫ] АУЛАҢ [КЕЙ1Н]
САЛДЫ Өзін-өзі сырт тартты, жырац ус
тавы, жацындамады, үйір болмады, басцамен араласпады. Келін шырағым, жұрттың өсегіне еріп, мен де сенен бойымды
аулац салып жүр едім,— деді эйел Раушанға (Б. М.).— Жаксы, жаңсы сіз де менен бойыңызды аулац сала бастадыңыз
ба,— деді де Батырбай орнынан тұрып кетуге айналды (М. И.). Байдан ірге ашып,
бойды аулац салатын мезгіл жетті (AT).
Өткен іс әм болашақ хақтан білоең, Саңтанып дүние қамын ойлап жүрсең, Жауыздан ңайыры жоң жырағыраң, Бойыңды
кейін can тұр түрін көрсең (С. К.).
БОЙЬШ БАЛАДЫ Бұл жерде ацын
өзінде жоцты барға санап, артыцпен, өнерлімен бой тецестіріп, өзін кісімсіп, білгішсіп көрсететін өзімшілді айтып отыр. Кісіде бар болса талап, Отырмас ол бойын балап. Жүрер, әр [{іайдан ізденер, Алар өз
сүйгенін қалап (Абай).
БОЙЫН БИЛЕДІ [ЖИДЫ, БИЛЕП АЛ
ДЫ, ЖИЫП АЛДЫ] 1. Өзіне-өзі келді.
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буынын бекітті. Бекбол бойын тез билеп
алып, талайдан сағынып, ңұштар болған
жан жүйесін көргендей, бар ынтасымен:—
Сәтбек! Ңайран Сәтбек-ай, тірі ме едің, бар
ма едің?— деді қуанған тәрізді (М. Ә.).
Абай тоқтаған калпында бойын тез жиып,
аттылардың алдына, жұмысы бар кісідей
көлденеңдеп кеп, тосып тұрды (М. Ә.).
2. Біреуді еркіне көндірді, өзіне баурап
алды. Мөлдіреген көкшіл түс, Төңкерілсе
алдымнан; Бойымды билеп ғажап күш,
Ой туғызар толңыннан (О. М.). Нәзік сезім
бойды билеп, Елжіредім, түрдым тағы,
Жүрегімді елжіретіп, Жас жарымның жылағаны (А. Жұм.).
БОЙЫН БИЛЕЙ АЛМАДЫ Састы, дегбірі кетті. Жалмауыз қорқып, зәресі
ұшып, буыны ңалтырап, бойын билей алмай, жаны мұрнының ұшына келеді (ҢЕ).
БОЙЫН ЖАЗА АЛМАДЫ 1. Денесі
ауырлады. 2. Еркін, жайдары бола алмады. Мен астанадан келдім. Беделім де,
ңызметім де одан жоғары. Сонда да оның
алдында кібіртіктеп, бойымды жаза алмай
қалдым (Ғ. Мұс.).
БОЙЫН КӨТЕРДІ Сергіді. Мұнан кейін
кемпір тағы да: киіміңді ки, бойыңды көтер, су жиегіне барайық,— деді (ҢЕ).
БОЙЫН ТАРТПАДЫ Іркілмеді, аянбады (АС). Орынсызды айтпаған, Түзу жолдан і^айтпаған. Жаңсылық қылар орында,
Аянып бойын тартпаған (Абай).
БОЙЫН ТАРТТЫ Өзін-өзі тежеді, сескенді. Шыңдағы алтын күнмен бірге өскендей, Бұлттан бойын тартып бір сескенбей. Басында бала бүркіт шаңқылдайды.
Таулардың бұлағымен тілдескендей (ҢӘ).
БОЙЫҢДЫ БЕРМЕ Билетпе, ыцпалына жүрме, берілме, ыцтиярына көнбе. Бойыңды берсең де, ойынды берме (AT).
БОҚ БАСТЫ Болымсыз, абыройсыз іске ұрынды. Әйелің — Медет қызы, аты
Өрім, Айында бір жумайды беттің кірін.
Ер кезек ер жігітке үшке дейін, Бір 6offты тағы бас та және сүрін (Абай).
БОҢ БАСЫНДА [БАСЫМДА] ӨЛДІ
Бекерден-бекер, болымсыз нәрседен мерт
болды. Кемпірдің жалғыз үлы бар еді, ана
жылғы төбелесте боц басында өліп кетті
(AT).
БОҢҚА ЖАРАМАЙДЫ [АСПАЙДЫ]
Түкке тұрмайды, көз майына татымайды,
ештецеге тұлға болмайды. Жұман: Е, жазығым не? Нұрқан: Жазығың сол, боцца
жарамайсың (М. Ә.).
БОҚ ЖЕЙ МЕ? «Не бітіреді, дәнеңеге
керегі жоц» сияцты кею мағынасын білдіреді. Е, мүнда ңалып жалғыз өзі боң
жей ме? (AT).
БОҢ ЖЕМЕСІН! к е й і с. Босца былжырамасын, не болса соны оттап сөйлемесін! Өйтіп боц жемесін, жайына тек жүрсін де! (AT).

БОЛҒАНЫН

БОҢ М¥РЫН Түкке түсінбейтін; мұрнының боғын сүртпеген. Ең ақыры әлгі менің боц мүрын немерем де «ақын боламын,
Алматыға барып, соның оқуын оқимын»
деп, күнде мазамызды алады (М. И.). Ма
ган «тамырды әлсіз жерден басуын қарашы» деп түйді де, намыстана сөйледі: —
Жоға, мені бір боц мұрын бала көресің-ау
өзің (С. Ш.).
БОҚТАН [ДА] ОҢАЙ к е к е с і н. Тіпті
оңай, бүйым да емес. Әрия-айдай, әрияайдай, Аң серкенің мүйізі ңарағайдай. Ңарағайдай мүйізін ңағып алса, Тоқал ешкі
болмағы боцтан да оңай (ХӘ).
БОҢТАШАҢ БАЛАЛАР э з і л - о с п а қ .
¥сац, кіиікене балалар.
БОҢ ЖЕДІ к е й і с. Білгенін істеді.— Ия, би мен белые та, ауылнай, елу
басы да ол боцты жемегені бар деймісің
(Ғ. Мұс.).
БОЛАРЫ БОЛЫП, БОЯУЫ СІҢГЕН
Бір істің істеліп цойғандығы, біреудің дэмелі ісінің өкінішпен өтіп кеткендігі туралы айтылады. «Жау кеткен соң қылышыңды боңңа шап. Актөбе дегесін айтып
қайтелік: Ол жөнінен өз тұсында айтары
айтылған, кінәсі ашылған, мойнына ңойылған, орнынан алынған». Болары болып,
бояуы сіцген (С. Төл.).
БОЛАР ІС БОЛДЫ Өткен іске өкінбе
деген мағынада. Гүләйім енді болар іс
болды, не де болса маңдайыма жазылғаны осы шығар деп, басган-аяк сырды айтады (ҢЕ).
БОЛАТ ҢАЙТТЫ 0 БОЛАТ ТЕМІР
БОСАНДЫ Қайрат-жігері жасыды; беті
цайтып, тауы шағылды. Мен дағы көп
есіттім жастың назын, Ңол жетпеске дол
созар бар ма лажың? «Боламын» деп жүргенде болат цайтып, Жалын сөніп, жас
жүзін басады ажым (Абай). Қорлықпен
өгті ғұмырым, Босанды болат темірім
(М 3 ).

БОЛ-БОЛДЫҢ АСТЫНА АЛДЫ Асыгртырды, цысты. Әдепкіде аузыма сөз түспей, аңтарылып отырып калдым. Ойланып алсын дей ме, кім білсін, тергеуші
бол-болдың астына ала ңоймады (С. О.).
Осы есепті алып баруға Жанай белгіленісімен-ак Сәгжанды бол-болдың астына
алып, о да асыңтырып отыр (С. Б.).
БОЛҒАНҒА [БОЛМАСҚА] БОЛАТ
БОЛ! ж ұ б а т у. Қатты цайғыға кезіккенде, орнына келмейтін цазаға ұиіырағанда айтылады. Шырағым келін! Болғанға болат бол! Боздамаған жұбай жоқ,
Оны көрген құдай жоқ! Шыдамасаң шырт
кетесің, Бүктетілсең күрт кетесің! Бес балаға шешесің, Толтырмасын жасқа де,
Осылардың бет кесесін! Бірі — балаң, 61pi — бай, Әлі-аң жетіліп кетесің (АӘ).
БОЛҒАНЫН БІЛМЕЙДІ Есейіп ер жеткенін, кемеліне жеткенін сезбейді. Ай толғанын білмейді, жігіт болғанын білмейді
(Жщал).

БОЛМАЙ
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БОЛМАЙ [БОЛМАСА] БОРДАЙ ТОЗСЬШ! к е й і с. Құрып кетсе де мейлі.
БОЛЫМСЫЗ ТУҒАН Жетесіз, ілгері
ниетсіз, үй күшік оймен өскен. Болымсыэ
туған бозбала Басында батпан міні боп,
Кісі айыбын тергеген (М. Сүл.).
БОЛЫМЫ ЖОҢ Берекесіз, жүмысца
енжар кісі туралы айтылады. Бақ қонады
ұл таңдап, донак донар үй таңдап. Болымы жоц боз бала, Бейнеттен қашар күй
гаңдап (М. Сұл.).
БОЛЫСТЬЩ ЖАСАДЫ [ҢЫЛДЫ]
Жәрдемдесті, көмек жасады. Кісіге біліміне қарай болыстык, кыл; татымсызға
дылған болыстық өзі адажды бұзады
(Абай).
БОР БОП [БОРДАЙ] ЕГІЛДІ Қатты
өксіп іжылады, көңлі босады. Әншейіндө
қандай ауыр қаза үстінде де көзіне жас
алмай, дүп-ду боп танауы дусырыла
түсетін кісі осы ңазір өзін-өзі тоқтата
алмай, жүйке-жүйкесі бор боп егіліп бара
жатты (Ә. Н.). Е, балам, «шешенің судай
төгілген, тыңдаушың бордай егілген» дегендей, сөйлеуді де, тыңдауды да сүйген
ел-дағы (М. Ә.). «Болмайтын іске бордай
егіл,мей, болаттай берік болу» ғана қалыпты (ЛЖ).
БОРДАЙ ТОЗДЫ Азып-тозды, берекесі
кетті; іріп ыдырады. Бордай тозып кеп
едік, Жем болудан құтылып, Азаптан
ауыр сытылып, Етек-жеңді жиып ап, Ңатарға бүгін теңелдік (ХА). Рушылдык
бордай тозып жатдан заман да, кейбір
таулардың сайында далып ңойған кар
тәрізді, ол-дағы алыстағы елдердің ішінен
әредік-сәредік көзге түседі (Ғ. Мұс.). Болмасаң бордай тоз, қаран қалғыр. Сен
үчнін дашанғы күйіп-пісемін (AT).
БОРЖА БОЛДЫ д и а л. Бір іске -мүршасы болды, цолы бос болды. Егер бар
жам болса, бидайды орып болып, дырманга апарамын (Қ. Орда, Арал).
БОРША БОЛСЫН! қ а р ғ ы с. Пышацца ілінсін, сойыска жығылсын деген ма
ринада айтылады. Түйең арам катсын!
Борша болсыні Қара өкпе тисін түйеңе!
(Ә. Н.).
БОРША-БОРШАСЫ ШЫҚТЫ Быт-шыт
болды, күл-талцаны шыкты; кара суға
түсіті терледі.
БОСАҒА АТТАДЫ к ө н е. Келін түскенде айтылады. Келеміз төменіңнен өрге
басып, Ентелеп, тайталасып, араласып,
Аттап кір оң аядпен босағаңды, Жолыңыз кұтты болсын, екі ғашық!... (Ғ. С.).
БОСАҒА АТТАР к ө н е. Күйеуден
алынатын кэде. Е, күйеуден босаға аттар
алмай ңалай үйге кіргізем,— деп бір келіншек алдарынан шығыпты (AT). Босағ а . аттарға бұрын бір мал дейді екен
(С. Қаз., Сер.).
БОСАРАМА АҚТЬЩ БАЙЛА Бұл
фраза ескі ырыммен байланысты. Екі ца-

бат эйел аруағын сыйлайтын үлкен үйлер•
діц уығына шүберек байлап, ырым ретінде зат, мал экелетін болған.
БОСАҒАҢ БЕРІК БОЛСЫН! т і л е к.
Үй ішің, от басың аман-сау болсын.
БОСАҒАСЫ БЕРІК Мыты, мьізғымайды деген мағынада. (Ңұмалаң салып бал
ашданда айтылады). Қадалса да түк бітіре алмайды... Талайы жоғары, босағасы
берік, жүрек сүйініш не ңылады! — Айтданың келсін. Енді өзіміздің мырзаға
тарт! (Ғ. Мұс.). Босағасы берік, Алды
ашық, Екі бүйірі тод, Уайымы жоқ, Ңуагтаушысы көп (О. Ә.).
БОСАҒАСЫН АТТАДЫ Үйге кірді;
өмірге цадам цойды. Пайғамбар жасынан
асқан осы шағыма дейін біреудің босағасын аттап, ала жібін алып көрген емеспіи
(К. Т.). Жайғастырып болып тыныштандырғаннан кейін мұғалім сөйлей бастады.
Біз босағасын аттал отырғ.ан білім дүниесінің мөн-ңасиетін, оңуніылыд міндеттерімізді түсіндірді (Б. С.).
БОСАҒАСЫН ПАНАЛАДЫ [САҒАЛАДЫ] Үйіне тығылды; бас сауғалады;
күнелтті. Конвойдан енді мойны босаған соң, Айдау мен каторгінің осы арасын ¥ңты да өз үйіндей ракаттанып, Біреудің паналады босағасын (Ң. Т.). Ауғанбай дейтін сырттан көшіп келген, балантағасы мол біреу бар еді. Үйі жод болатын, көрінгеннің босағасын сағалап жүретін (Б. С.).
БОСАҒАСЬШ СОЛҢЫЛДАТТЫ Қиратып кете жаздады, күйзелтті, күш көрсетті. Ол бір мың үш жүз тоңсан екінші
жылғы, Алаша ханның Әмет пен Сәмет
деген балаларын жолай өлтіретін аттанысында-ақ Алтын Орданың босағасын бірден солцылдатып кеткен жок, па еді
(I. Е.).
БОСАҒАСЫН ТОЗДЫРДЫ Қайта-цайта келді, ер цашты болды.
БОСАҒАСЫН ШАПТЫ Жауласты, шаңырағын ортасына түсірді. Босағасын шапцылап, Төңкерді талай орданы, Бұрымын
кесіп күң кылып, Сан аруды корлады
(HI. Әб.). '
БОС БЕЛБЕУ Салдыр-салак, жалкау,
дэнеңемен ісі жоц, болжыр; ештеңеге цүнты, ебі жоқ. Бота тірсек бос белбеу бозбалалар, Арасынан табылмас жайды ұға
алар (АӘ).
БОС КЕУДЕ Ойсыз, маңтаншац, талапсыз. Талапсыз, ойсыз, бос кеуде, Ермегің
елден ет жеуде (С. Б.).
БОС К...ЕН 1. Уэдесіне шалағай кісіш
,
2. Олац, цорцац адам туралы айтылады.
БОС КҮЛКІГЕ САЛЫНДЫ Бекерге
дарацыланды, орынсыз ыржацтады. Талап, білім, еңбексіз, Ңалайша ггірлік жеңг
бексіз? Бос күлкіге салынып, Қара тергө-

— 125—

малынып, Жақсы болған кім еді?
Сұл.).
БОСҚА БҮЛДЫР КАҒАДЫ Байқатпағысы келеді, пысыцсып 'жүреді. Өткеи
•өмір белгісі — осы сыбдыр, Көңілді күвде
сындыр, әлде тындыр. Акыл анык байкатан ңылығыңды, Ңу шыкқансып цағасыц
босңа бүлдыр (Абай).
БОСҚА КӨПІРДІ Бейберекет, бет ал
ды сөйледі. Сұраған мәслихатымызға ту
ра келмей босца көпіргенсіз («Айкап»).
БОС ҢАЛДЫ 1. Еиітеңеге үйренбей,
ештеңені үлгі етпей цүр алщан цалды,
цүр цалды. Енді нені істейміз. Барінен
де бос цалдыц. «Ауызға келіп түс» дейміз, Ңылыл жүріп ңұр салдьщ (Абай).
Махаббатсыз дүние бос, Хайуанға оны
ңосыңдар. Ңызыңтан взге цалсаң бос, Ңатының, балаң, досың бар (Абай). 2. Қүр
бекер сөз боп шыцты, жайына цалды. Ағажеңге сияңты жеңіл-желпілердің айтқан
сөзінің бәрі бос цалып, Жөмеш Кенжеханның ңалыңдығы деп оаналып еді
(М. Ә.).
БОС ҢОЛ Қүр алацан деген мағынада.
БОС СӨЗ Бекер әцгіме, орынсыз айтылған (айтыла салған) сөз. Ңартайғанда
асырасын десең, о да бір бос сөз, әуелі
■өзің каруың қайтарлық қартаюға жетемісің, жоц па? Екінші, балаң мейірімді
болып, асырарлық болып туа ма, жақ па?
(Абай).
БОТАДАЙ БОЗДАДЫ [ВОЗДАЛ ЖЫЛАДЫ] Еціреді, ағыл-тегіл көзінің жасын
бүлады. Шөпшілер жақындап келгенде
теке мен кошңар да шөмеле астынан шыға келіп, шөпшілерге қарай қарсы жүріп
келіп, алдарында ботадай боздап, жылап
жата-жата калысты (ҢЕ).
БОТАЛАҒАН НАРДАЙ ЗАРЛАДЫ
Еміренді, мейірімі түсіп егілді. Сағынғаннан зарлаймын, Ңарағым сені көрген
соң, Боталаған нардаймын (М3).
БОТАСЫ ӨЛГЕН ТҮЙЕДЕЙ ЗАРЛА
ДЫ Қайғы батты, жоцтап, зар еңіреді.
Айтамын айт дегеннен ар ма, Жібек, Ботасы өлген түйедей зарла, Жібек, Кеткелі
жаман жарың көп жыл болды, Хабары
сол жездемнің бар ма, Жібек? (ҢЖ).
БОТА ТІРСЕК Бүл фраза сайгүлік,
жүйрік аттьің эпитеті. Бота тірсек, бұйра
жал, Болдырмайтын кеңбісің? Сымбатты
сұлу кер марал, Ер мінер ат сенбісің?
(Ж. С.).
БОТА ТІРСЕК БОЗ БАЛА Аякты май
мак басып, бьілц-сылк еткен әлжуаз, цайратсыз жас.
БӨГЕНАЙЛАП ҢАРАДЫ д и а л. Байымдап царады. Сен бұл мәселеге бөгенайлап цара (Шығ. Ңаз., Больш.).
БӨГЕУІЛ БОЛМА Кедергі жасама,
тоскауыл түрма. Шырағым жол жүргелі '
тұрмыз, бөгеуіл болма (AT).
1(М.

БӨРПСТІ

БӨДЕНЕГЕ БӘРІ БІР [БӨДЕНЕНЩ
ҮЙІ ЖОҢ] ҢАЙДА БАРСА БЫТПЫЛДЫҢ Қүр бекерге күн өткізді; ісінде еш
береке жоц; еш жерде мекен-жай, түрац
жоц, панасыз. Жиылып қала оалып алмадым-ай! Табам деп кең орынды қармадым-ай! Қайда барсам «бытпылдъщ бөденеге», Жаңа өкіндім, амал не, аңдадымай! (С. Т.).
БӨЖЕП ОТЫРДЫ д и а л. Мактанып
отырды. Мен сөйлесквнде бөжеп отырам
(Шығ. Ңаз„ Ңат.).
БӨЗ ОРНЫНА СӨЗ БЕРДІ Мал-мүлікпен көмектеспей, цүр сөзбен алдарцатты.
Бөз орнына сәз беріп, Ңұда, тамыр, дос
кетті, Ңол ұстамай көз көріп Айтқан арыз
бос кетті (Абай).
БӨКЕН ЖЕЛІС Аттың екпіндеген цатты желісі. Аяңы тұмакты алшы кигізгендей, Кісіні бұлбұл қағып жүргізгендей,
Шапңан атқа жеткізбес бөкен желіс, Ыза
қылды ңолыма бір тигізбей (Абай).
БӨКЕН ҚАБАҢ Түксиген, түсіңкі цабац. Шоңпардай кекілі бар, ңамыс кұлак,
Ңой мойынды, қоян жақ, бөкен цабац.
Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды,
Ой желкелі үңірейген болса сағақ (Абай).
Ояздың партия комитеті — орта бойлы,
иықты, бөкен цабац, бүркіт көз, боз жігіт
телефонмен сөйлесіп тұрды (Ғ. Мұс.).
БӨКЕН ҚҮШАҢ САН д и а л. Жуан,
жүмыр, үлкен сан. Жалбыраған жалы
бар, Бөкен цүшац саны бар. Анау жылқы
үйірі (Ң. Орда, Арал).
БӨЛІСКЕ ТҮСТІ Ортаға түсті, бөлінді.
Бір төбеге жиылды, Құм төбедей үйілді.
Бөліске олжа түссін деп, Хан Абылай
бұйырды <Б. Ң.).
БӨРКІН АСПАНҒА [КӨККЕ] ЛАҢТЫРДЫ Қатты цуанды. Біреу көкке бөркін лацтырса-щ болғаны, оның артынан
сары ала каздай ала тақиялар, бүркіггей
сеңсең тымақтар, аққудай айыр қалпаңтар аспанға ұшады (Ж. А.).
БӨРІ БЕТ БАТЫЛДЫҢ Қайсарлыц,
хауіпке царсы шабу. Небір жан алып,
жан берердей жерде де, Орынбор атама
ны бөрі бет батылдыцтан гөрі і^уғынды
квп көрген кәркесте түлкінің айласына
баса береді (Ә. Н.).
БӨРІК КИГЕН Еркек кісі туралы айтылады. Сені алдап қольіна түсіргелі тур
ран еркек те емеспін. Бәрік кигенніц намысы бір болса, орамал салғандардың
да ары бар. Әйелдің ары қайта бәрінен
асып түсуі керек емес пе! (Р. Р.).
БӨРІКПЕН ¥РЬШ АЛАТЫН Оп-оңай,
жан кинамайтын. Сәлім Нұртайлардың
бүл өрескел әрекетіне пәлендей ман бере
қоймады. Оларды бөрікпен үрып алатын
жердегі оңай жауға санайды екен (С. 0.).
БӨРІКТІ ТАСТАП, БӨРІДЕН ҢҮТЫЛДЫ Бас амалдады, жан сауғалады, цара
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басын цүткарды. Ең болмаса миномет батареясын көмекке ңалдырмай, бөрікті
тастап, бөріден цүтылып кеткен екен ғой
комбатың,— деді Самарханов і(Ж. Т.).
БӨРІ ҢҮРСАҚТАНДЫ Аш цүрсац болды, ас орнына жел жұтып жүрді. Жорыңңа шыщалы бөрі цұрсацтанып үңіреңдеп
жүрген жігіттер тоқтаған бойда тез ас
Камына кірісті (Ә. Н.).
БӨРІНІҢ АРТЫНДАЙ [К...1НДЕЙ]
ШУЛАДЫ Азан-цазан, у да шу болу туралы айтылады. («Арт» сөзі бейпіл форманың орнына эвфемизм жолымен алынып кеткен).
БӨРІ [ҢАСҢЫР] ОЙНАҚ Қасцыр
үйір болған жер. Биіктеу обаның төңірегі
цасцырдың ойнағы екен, шөбі жапырылып і^алыпты (С. М.).
БӨРІ ТИГЕН [БӨРІККЕН] ҢОЙДАЙ
ҢЫЛДЫ Быт-шыт етті, ойран-топырын
шығарды. Бөрі тиген цойдай ғып Тұстұсына куады. Садағы жетвен жер болса,
тартып кетіп барады (М3).
БӨТЕН СӨЗ 1. Керексіз сөз. Балам,
бөтен сөзді ңой, малыңа қара (AT).
2. Ацын бүл жерде айтар ойға цатысы
жоң, жай, әниіейін айтыла салған сөзді
айтып отыр. Бөтен сөзбен былғанса сөз
арасы, Ол ақынның білімсіз бишарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, Бұл
жұрттың сөз танымас бір парасы (Абай).
БӨТЕН КӨРМЕЙДІ 1. Жат санамайды,
бөтенсінбейді. Еспембеттің шешесі, Ер Ңосайға немере, Ңиық жоі> кыздан тугаінда,
Оны бөтен. көрер ме? (Д. Б.). 2. Теріс көрмейді. Бір ңой өкеп тастайын дегенін шал
бөтен көрмейді (AT).
БУАЗ БОЛДЫ Бойына төл бітті. Ңұдайдың құдіретімен буаз болып, қанатты
қара бедеу құлын туды (ҢКБС).
БУ АЛДЫ [БОЛДЫ] Буланды (АС).
Мен көрдім көктің ғажап жасалғанын,
Жер үйыі^тап, көкшіл шыңпен бу алғанын. Менің не мұнша ңапа қысылғаным,
Үміт пе, өкініш пе ойлағаным (Абай).
БУА СӨЙЛЕДІ Біреуді тайсалта, бетін
цайтара, цыса айтты; өз шеніне жуыцтатпай сөйледі. Іздеп барған Садуақас
барған жерден мені түссіз, буа сөйледі
(С. Т.).
БУ ҢЫЛДЫ Сүйеніиі етті, медеу түтты\ күпілдеп мацтанды. Бу ңылып шек/гі
малый не кыласың, Мінгізген ашамайға
ұлың бар ма (АШ).
БУУЛЫ СӨЗ Іште жащан, айтыла
алмай жащан сөз, ой. Буынсыз тілің,
буулы сөзің, Әсерлі адам ұлына (Абай).
БУРАДАЙ Б¥РҢЫЛДАДЫ [ЗІРКІЛДЕДІ, Б¥РҢЫРАДЫ] Бүрцан-тарцан бо
лып цатты ашуланды, цаһарланды. Бұл
жеке шаруаға тізе көрсеткендік! Мен бу

ран көнбеймін, мен ізденем!— деп, М үқыт
бурадай бұрцылдады (Б. М.).
, БУРА КЕЛЕГЕ ТҮСТІ [КЕЛД1] Інгеннің, үрғашы нардың каю маусымы туралы айтылады.
БУРЫЛ [ШАР] ТАРТТЫ Шашына ақ
кіре бастады (АС). Елуге келген, шашы
бурыл тартцан, Көзінің түсі оңып, нұры
қайті^ан, Жүріс-тұрыс сүйтсе де жас жігіттей, Қуатына жарамас шал деп айтқан
(Абай).
БУЫНА ЖЫҒЫЛДЫ © БУЫНА MAC
БОЛДЫ [ПІСТІ] Бац-дәрежесіне мәз болды; атағына мастанды; цүр даурыцты.
Міне, мұның буына жығылып Шабданбек
қарындасын беріл отыр! — деді күліп^
Жантайдан жоғары отырған Ысңак (С. С.).
Айбарніаның аң білегі мойныва оралып,
ңыз ернінен бал алып, ғашықтың буына
мае болып, өтжен-кеткен дүниенің бәрін
ұмытыпты-іау (Т. А.). Ңымыз ішсе-аі{ елерген, Жігіт аз ба ңызба бас, Күнде бөртіп
семірген Құр әшейін буға мае (Ғ. О.). Бес
үлдың буына піскен адуын, орақ ауыз
әйел шалына сскқтыға кірді (Ғ. Мұс.).
БУЫН БОС Әлсіз, цуатсыз (АС). Сүйегім жасық, буын бос, Біраз ғана айлам
бар. Айлам ңұрсын білмеймін, Болыстықтың жолы тар (Абай).
БУЫНДЫ Ң¥РТТЫ Жүйкелетті, діңкелетті (АС). Көкірек толған ңайғы кісінің өзіне де беттетпейді, бойды шымырлатып, буынды цүртып я көзден жас бо
лып ағады, я тілден сөз болып ағады
(Абай).
БУЫНА СЕМІРДІ [ІСТІ, ШАЛҚАҢТАДЫ] Ішчей-же,мей .мае болды, біреуді
мацтаныш етті. Бос белбеу, арам тамақ
мырзалар, буына семірген бурадай күнде
кеніке ойын-күлкі, сауык, ңыз ойнақ, ән
салумен уаңытын өткізеді (С. С.). Сен байдың буына ісінгенде, мен Кызыл әскердід
буына неге ісінбеймін. Итаршыланбай
шай кұй! Асығыспьтн,— деді де комиссарга бұрылды (F. Мұс.). Әзірше жо-жо...
жоң, хош болыңыз. Ой сорлы жетім, ненің
буына иіалцаңтап жүрсің (И. М.)
БУЫНСЫЗ [ҚИСЫНСЫЗ] ЖЕРГЕ ПЫШАҢ ¥РДЫ [САЛДЫ] Орынсыз жерге
жабысты, кісінің цимас нәрсесін еүрап,
әлек болды; босца әуреленді. — Не бітірем, буынсыз жерге пышак ұрғанмен бола
ма? (М. И.).
БУЫНСЫЗ [СҮЙЕКСІЗ] ТІЛ Шешен,
сөзшец. Буынсыз тіліц, буулы сөзің, Әсерлі адам ұльхна (Абай).
БУЫНЫ БЕКІДІ [ҢАТТЫ] Әлденді,
цатайды, есейді, өзіне-өзі келді, күш
жинады. Алғаш ұрыс алдында солдаттардың дәйек тұтпай, абыржыған көздері
түсті генералдың есіне. Я, одан бері диви
зия біраз шығынға ұшырап, сан жағынан
кемігенмөн, буыны бекіп нығайып қал-
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ған сияқты (Т. А.). Соңғы сөзден соң
буыны ңайта бекіп, жүзіне ңан қайта
жүгірді (Ң. И.). Вуыны бекіп, бортаңдап
аяң басңалы ңозы арасында көзін ашқан
(Қ. Әб.). Ілияс онда буыны ңатьт кеткен
кісідей емес, ынтасын сала оқыды (М. Қ.).
БУЫНЫ БЕКІП, БҰҒАНАСЫ ҢАТПАҒАН Кемгліне келмеген, ер жетпеген,
естилр болмаған. Буыны бекіп, бүғанасьі
цатпағандығын, жастьщ, қызың дәуренінен айрылғанын, малға сатылып, еріксіз
күйеуге кетіп бара жатқанын білдіреді
(М. Ғ.).
БУЫНЫ БОСАДЫ [ҢҮРЫДЫ] Күші
кетті, элсіреді. Столға отыруға барғанда,
Раушанның тұла бойы қалтырап, буыны
босап, көзі бұлдырап кеткен оекілді болды (Б. М.). Буыны босап, тілі байланып,
не айтарын білмей, босағадан бері карай
келе алмай қатып тұра қалды (С. Шәр.).
Егер кіеі бірер қызықты куғанда-ак мой
ны катып> буыны цүрып, екінші талапңа,
кайрат кылуға жарамай к алаДы (Абай).
БУЫНЫ БОСАМАСТАЙ Қалжырамастай, әлсіреместей, цартаяр шац жетпестей. Жастыкта бұл кызықтан соң және
бір кызың тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп
жүріп, бірер ңызыкты қуғанда-ак мойны
Катып, буыны кұрып... қалады екен
(Абай).
БУЫНЫНА ТҮСТІ Бүл жердегі мағьіна: көңілі жай; елжіреді, балцыды. Хош
иіс, салңын ауа денеңді балқытып, буыныңа дейін түсіп, өзіңді бір кіршіксіз гүлдей таза етіп жібереді (С. Е.). Іздегені тап
болып, Олжасына қарық болып, Маң-маң
басып ол ңайтар, Буынына түсіп жылы
ңан (Ш. Б.).
БУЫНЫН БАСА АЛМАДЫ Аяц-цолынан әл кетті, аяғьін басып түра алмады. Ай мен күндей екі әйелдің ортасында
буынын баса алмай был^ылдап келе жаткан жігітті көріп, патшаның іші күйеді
(ҚЕ). Мұрат Назгүлді көре сала атынан
қарғып түсіп еді, буынын баса алмай тұрып калды (Ә. Ә.).
БУЫНЫН БЕКІТТІ Өзін-өзі тоцтатты,
күш-цуат жинады, цайраща мінді; тоцтамға келіп бекінді. Жарыктық буыныңды бекіт. Өзіңе өзің сүйеу болмасаң, сені
кім сүйейтін еді (AT).
БУЫНЫ ТҮСТІ Елжіреп былц-сылц
етті. Сонда сұлу қыз Ңұртңа... Буыны түсіп былқылдап, Алтын ңалпаң дулыға,
Шекесінде жарңылдап, Маңпал төсек мамыңтан, Алтын иек ақ тамақ, Көтеріп,
басын сөйледі, Естеміс ңұлға былқылдап
(ҢБ).
БУЫ ТАРАДЫ Масаттанды, бойын же
лт алды. Ңыскасын айтң.анда, Уаңбайдың
үйіне әлдеі{алай кірген алтынның буы
удай тарап, алты кырдың астында жат-
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қан Сидаң сияқтыларға ұйқы берер емес
|(А. Маш.).
БҮҒАҒЫНАН ҮЗІЛДІ Барынша өсіп
жетілген, толысцан қыз туралы айтылады. Биыл ел ңораға кіре ұзатылайын
деп бүғағынан үзіліп тұрған Тәңірбергеннің сұлу балдызы бар еді (Ә. Н.). Сағағынан үзілген, піскен алма сияқты. Жігіт
болсам, осы елдің бүғағынан үзілейін
деп тұрған ңыздарын өзім таңдар едім
(Ә. Н.).
БҮҒАЛЫҢ АЛЫП КЕТЕ ҢОЙМАС
Ешцайда кетпес; тай тулап үйірінен иіъщпас, ашуланса да кек сацтамас. (Бұғалық — асау, ңашаған жылқыны ұстайтын бір ұшы тұзакталған аркан).
БҮҒАЛЫҒЫН АЛА ҢАШТЫ Бас
асаулъщ етті. Артына кете берді ңарамастан, Аоаудай бүғалығын ала ңашцан.
Кейіді Кию келіп Кей-Ңауыска,— Ңалай,— деп ■
— мынау ісің ңара басңан?
(Т. L). Бүгалық алып цашцан асаудай
тулаоа да, щ жаульщка еріксіз көндірген ата-ана ғұрпыюен тағдырға өзі мойын сұнса да, кайын еіңлісін қимайтын
(А. Л.).
БҮҒАЛЫҢ [БҮҒАУ] САЛДЫ 1. Ауыздыцтады, ыркына көндірді. Ауа райы
адамның дегеніне көніп, жүгенделуге тиіс.
Боранға бүғальщ салынып, бұлтты сілкіп
жаңбырды колдан жаудыру да біздің міндетіміз болып отыр (С. Мәу.). Кімдерге
бүғау салмаған, Дүниенің асау белеңі?
Біреу үйде отырып, От басында хош ұрып
(М. Сұл.). 2. Ңол артты; күш көрсетті,
цысымға алды. ...Билікті ңолына алғаы
күннен бастап менің махаббатыма ие болғысы кеп бүғалыц салды, мен көнбедім,
қасаңана елемедім, одан бетер қытығыма
тиіп, былай қадамымды аңдып, қымс
етсе, жалпы жиналысқа can талқылап
алатын болды (3. Ш.).
БҮҒАУЫН БҮЗДЫ [ҮЗДІ] Қысымциянаттан цүтылды, еркіндікке шыцты,
Ңасңайып шықты ауылы бар қазактың,
Бүғауын бүзып тастап канДы азаптың,
Мәңгіге берілді де сол азаттық, Мәңгіге
басында ойнап сол ғажап күн (Ғ. Ң.).
Б¥ ДҮНИЕ Тіршілік, өмір■ («О дүниеден» — дүние салғаннан бұрынғы тірлік).
Сен жаратар жан досым, Бү дүниеде туррым жоқ (БЖ).
БҮЗАУ TIC Ірі jfылып өрген камшының бір түрі. (Оны бұзау терісінен бұзау
тісіндей жалпак етіп таспа тіліп, содан
өреді). Сәмен, қол батыр болмай, жүрек
батыр болмас... — деп, Сәменнің колындағы жіңішке қамшыны алды да, өзінің
сегіз өрме бүзау тіс дырау қамшысын
ұстатты (М. Ә.).
БҮИДАЛАҒАН [МҮРНЫН ТЕСКЕН)
ТҮЙЕДЕЙ [ТАЙЛАҢТАЙ] Тіл алғыш
және мойын үсынып бағынып, тізе бүк-
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кен кісі туралы айтылады. Ол көнсе, ол ңалай шыдауға болады,— деп Көлдей
бастаса бұл елде ешкім шылбырынан ақай жоң, тоқай жоқ, бүлан-талан болды
кетпейді. Бүйдалаған тайлацтай ереді (А. X.). Таң атңанда катыным ңайтып
(Д. Ә.). Шіркін, өзіміз-ай, штабын тал- келіп, шашын жайып, бүлан-таланы шықандап, офицерін бұйдалаған тайлацтай ғып ңайғы басып отыр екен (МБТ).
жетеледік те жөнелдік, бәріміз де ермізБ¥ЛАҢ-Б¥ЛАҢ БАСТЫ Жарасцылыцау, ә? (Ә. Ә.).
ты ырғала жүрді.
Б¥ЙҢ¥Т СОҢТЫ д и а л . Кенеттен,
Б¥ЛАҢ [СЫЛАҢ] ҢАҢТЫ [ETTI]
күтпеген жерден тиісті. Оңбаған, бүйцүт
соцты, әйтпесе ме? (Түрікм., Таш.). Бұ- Жайнаңдады, көз тартты, көз алдынан
рын біздің жаң шағын бір ауданнан ша- жайраңдап бүралып өтті. Кешке жаңын
ғын әскер күшін топтап ап, бұйцүт соға- келіп кірсең ішіне, Кірмейтіннің бәрі сонда түсіңе, Кербез сұлу бүлац цаццан
тын (Ә. Н.).
майысып, Алтын алқа, ілгек тағып төсіне
Б¥ЙРЫҚ ЖЕТТІ д і н и . Бүл жерде (Б. М.). Сұлу күрең төбел бестіні жылысажал цатері төнді деген мағынада. Өлген- тыра аяңдатып, сылаң цацтырып, Назыде имансыз құл жолда ңалған, Мен — кеш алда кетіп барады (Ғ. М.).
ғазраил пенденің жанын алған, Шүкір
БҮЛАҢ
КҮЙРЫҚПЕН
ЖОРТТЫ
ңыл иман айтып, Шортанбайым, Ңұдайдан жетті бүйрыц, келдім саған (Ш. Қ.). [ЖОРТЫП КЕЛЕДІ,...] Бір цалыпты бүлкілмен жүріп отырды. Аттар семіз, күйлі.
Б¥ЙЫМ-БОҢША ҢЫЛДЫ Ңажетіне Тегіс тағаланған, жүріске ңажитын емес.
жаратты. Жаудан алған олжасын Бүйым- Бір ңалыпты бүлаң цүйрыцпен жіті жорбоцша қылсын ол (БЖ).
тып келеді (М. Ә.).
Б¥ЙЫМ [Б¥ЙЫМ Қ¥РЛЫ] КӨРМЕДІ
Б¥ЛАҢ ҢҰЙРЫҢҢА САЛДЫ Соз бүйMice түтпады; көзге ілмеді. Үпілмәлік даға салды; сөзден ешкімге үстатпады,
ішсең де, Үмбетәлі, Мен жеңемін сөзіңді эне-міне деп біреуді әуреледі. Бүлаң цүйбүйым көрмей (Жамбыл). Уа, қияға фон рыцца салынба, сенің де сырыңды білеміз,
тан кырандай болат топшы Жомарт ба тайып түр! — деп мінбеден ңуып түсірді
тыр ңанатын сылап колда асыраған тоты- (Ң. Ә.).
дай токмейіл мырзаны бүйьім көрсін бе,
Б¥ЛА ӨСКЕН Түрмыстың ыстыц-суыәп-сәтте жәукемдеп тастапты (Т. А.).
ғьін көрмей, емін-еркін ерке болып өскен.
Б¥ЙЫМ САЛМАДЫ д и а л. Шыбын (Мұндағы «бұла» дегеннің о бастағы мағыкүрлы көрмеді. Белдесе кетсе сен құсаған насы — жібек, нәзік, биязы жүн. Ңырғыз
жігіттерге әлде де бүйым салмайды (Гур., фольклорында да «була менен жибекти»
Маң.).
деген сөз бар). Майда жал, ңаз мойынды
БҮЙЫМЫН [БҰЙЫМТАЙЫН] С¥РА- тобым қайда? Бәрінен сыпырылдым бірДЫ Тілектерін айтты, не цалағанын біл- екі айда. Үстіне жел шыкпаса, адам шықдірді. Менің ракымшылығым түсіп, сен- пай, Бүла өскен ая көзім кандай жайда
дердің биліктеріңді өздеріңе бердім. Енді (С. Т.). Әкесі жалшылыңқа берейін десе,
шешесі бүла ңылып өсірем деп көнбейді
менен бүйымдарыңды сүраңдар (ҢЕ).
(С. М.).
БҰЙЫРҒАН НӘСІПТІ КӨРДІ Маңдайына жазғанын көрді, таланына таБ¥ЛБ¥Л ҢАҒЫП ЖҮРГІЗДІ Еісінің
былғанды жеді. Жапанды жалғыз жай көңілін шат цылып, көңілін тасытып
ңылып, Бұйырған көрдім нәсіпті (М3).
шаттандырды, раза етті. Аяңы тымақты
Б¥ҢА — БУРА, АЗБАН — ДУГА Қүр алшы кигізгендей, Кісіні бүлбүл кағып
кеуде, босца тыраштану сөз болып отыр; жүргізгендей, Шапкан атка жеткізбес бөбүл жерде ацын өз шамасын білмеген кен желіс, Ыза қылды қолыма бір тигізцарт ханды ажуа етіп отыр. Деген сөз: бей (Абай).
«Бүқа — буға, азбан — дуға», Хан қарық
Б¥ЛҒЫР ТАУ Зеңгір тау, тірескен,
боп түсіп жүр айғай-шуға, Етімді шал үзына бойы жалғасып жатцан таулар.
сипаған құрт жесін деп, Жартастан ңыз («Зеңгір тау» дегеннің мағынасы — мұңұлапты терең суға (Абай).
нартк-ан, көгілдір тау; асқар тау — биік
Б¥ҢА МОЙЫН Жуан мойын.— Ей, оң- тау; балңан тау — биіктігі, көлденеңі,
баған! — деп кіжінді машинаның есігін ұзындығы жағынан жатңан бір алып).
ашып, сыртқа караған бука мойын, жуан- Бүлғыр тау бұлдырамай қойныңды аштық шофер,— немене баоқа жер таппадың шы, Шырқашы есітіліп даусьш ащы, Саба? Әлің келсе сенаға бар. Ол онша алыс лақсып салғырт батыр салкын . жүрсе,
емес, оңға бұрылсаң, үстінен түсесің Оятьш асықтыршы, болып жаршы (М. Ә.).
Бүлғыр, бүлғыр, бүлғыр тау, Бұлдырап өт(Т. Ш.).
'
кен құрғыр тау :(ЕТ).
БҰЛАН-ТАЛАН
БОЛДЫ 0 Б¥ЛАНТАЛАНЫ ШЫҢТЫ [ETTI] 1. Тас-талцан, ' ч Б¥Л ДҮНИЕЛІК АДАМ Тірі жан, осы
астан-кестен болды. Апасы келсе, үйдің өмірде тіршілік етіп жүрген кісі. Осыны
ішін уақ балалар бүлан-талан етіпті (AT). істегенде, шапшаң, тез барыңыз, егер жау2. Қатты ашуланды.— Бұл жұмыстарыңа апқа келемін деп бір минут кешіксеңіз,
Көлдей күймегенде кім күйеді. Бүған оіз бүл дүниелік адам болмайсыз (ҚЕ). '
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Б¥ЛДЫР КҮЙ Түсініксіз жағдай.
Онда біз ертегіден де азғын ңиялға кетерміз де, бүлдьір күйге жетерміз. Сәуегейлікке ауысып кетерміз,— деп ол екі жол
дасымен қоса күлді де алға қарай бұрылды (М. Ә.).
Б¥ЛДЫ САТПАЙЫ БОЛДЫ д и а л .
Бетімен лағатындар, артьщ сөйлейтіндер
болды. Халықтың ішінде бұлды сатпайы
болады (Қ. орда, Арал).
БҮЛЖЫТПАЙ АЙТТЫ [СӨЙЛЕДІ]
Өзгертпей, өзіндей етіп айтты, арасына
сөз цоспады, айнытпай жеткізді. Хасен
де күліп: — Шайтан-ай, ертек айгқандай
ңылып бұлжытпай сөйлегенде әңгімені
тіпті өңдеп жібереді — деді (С. С.).
БҰЛЖЫТПАЙ ОРЫНДАДЫ Айтцандай етіп ісхеді. Атасының айтқанын бүлжытпастан орындап шыңты (С. Б.).
БҰЛҢАН-ТАЛҢАН [БҰРҚАН-ТАРҢАН] БОЛДЫ Қатты ашуланды. Бай ашуланып, бүлцан-тахңан болды (ҢЕ).
БҰЛСЫЗ БЕРДІ, ҢҮНСЫЗ АЛДЫ
Төлеу алып берген жок; цүнын төлеп
алған жоц, өзі беріп өзі алды. Бауыры
бүтін сау бар ма, Өлімнен үлкен жау бар
ма? Бүлсыз берді, цұнсыз алды, Бұған айтар дау бар ма? (ШС).
Б¥ЛТ АЛА, ЖЕР ШОЛА Ацын бүл
жерде бэрі бірдей, сыпыра тацыр болмай,
ілуде бір болса да жацсы-акаманы аралас
болсайшы дегенді айтады. Тым болмаса
болмады, *Бүлт ала, жер шола» (Абай).
Б¥ЛТ БЕРДІ [ETTI] 1. Жалт бүрылды.
Саскан үйрек бүлт беріп, бір шоң талға
барып жоқ болды (С. Б.). Әбден әккі ашңан Ңават ңоянша бүлт етіп беріп еді,
Көктаспа қарынан бір үзіп үлгірді (Н. С.).
2. Сырт беріп шыға келді. Дос алады,
бермеоең бүлт берем деп, Жауыңа қосылуға сырт берем дел (Абай).
Б¥ЛТ ҚАПҚАН Аспанмен таласцан,
зэулім биік. Болат ірге ңалаймыз, Жаңа
тұрмыс үйіне, Бүлт қатщан үй саламыз,
Іске тастай түйіне (С. С.).
Б¥ЛТ ҮЙЗРІЛДІ Хауіп-цатер төнді,
бүлік нышаны төнді. Ана жолы қыз үшія
төбелес салып, бір балыкшы қаза гапңаннан бері бұлардың аулына бүлт үйірілді
(Ә. Н.).
Б¥ЛЫҚ АЙДАДЫ д и а л. Жер жыртты, егін айдады. Біздің колхоз бүлыц
айдау жұмысын 15 күнде бітірді (Шығ.
Ңаз. Тарб.). Колхозшылардың бүлъщ
айдайтын күні де таянып ңалды (Сем.
Үр., Маң.).
Б¥РАЛҚЫ СӨЗ Қуацы, көлденең эңгіме; цысыр сөз. Бүралцы сөз күлмекке
жаңсы (Мақал). Оның ұзын ңұлақтан естіген бүралцы сөзі Тәтиев жолдасты алты
ай әуреледі (С. Төл).
БҮРАҢ БЕЛ Қыпша бел; нәзік, тал
шыбыцтай бүралған бел. (Қыз-келіншек9-160
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тер туралы айтылады). Ай ңабаң, алтын
кірпік, қызыл ерін. Кел десең, неге аяйын аттың терін, Сары ағаш сазға біткен
секілденіл, Ңай жерде отыр екен бүраң
белім (И. Б.). Қос етек бүраң бел. Қуалай
соғар ңоңыр жел (ХӘ).
Б¥РАҢ ҢАЛДЫ д и а л. Өнерінен цол
үзді, сыртта цалды. Бүрац цалып суретшілік талантымды өсіре алмадым (Сем.,
ҮРж.).
Б¥РАТАНА ЕЛ [ХАЛЫҚ, Ж¥РТ,
АУЫЛ] Бағынышты жүрт; басында билігі жоц кіріптар адамдар. Бізден бу
рый бұл жерде билеп-төстеген ағылшындар ғой. Олар орыс, қазаң, татар дегенді
бүратана халъщтар деп менсінбей, кем
ұстағанын білесіздер (М. Ң.). Бар еді Құбылайдың жалғыз қызы, Жанарлы шамдай жанған екі көзі, Екі ауыл бүратана
басын қосса, Ішінде көз тартатын сол
жүлдызы (И. Б.).
Б¥РАУ [Б¥ТА, ШОП] БАСЬШ ДА
СЫНДЫРМАЙДЫ Еш нәрсе істемейді.
(Бой күйездік, жалқаулың туралы айты
лады). Сонымен арада ай өтіпті... жыл
өтіпті. Тоңтар бүрау басын сындырмай
үйінде бос жүрді. Сынықты сылтауратуы
көбейді (Н. Ғаб.).
Б¥РҢ ЕТТІ Дүңк ете түсті. Сағит шешесіне де бүрц етіп, тоң-торыс суық жауап айтты: — Тілеуің берсін, апа, кіріспе!
АйтпаІ Керегі жоң! (ЛЖ).
БҮРҢ-САРҢ БОЛДЫ Қаны кызып, бүліне ашуланды, тулады. Ырғызбай Ңұнанбайды бөріктіріп, бүрц-сарц еткізіп, тулатып жатқан тартысқа Аіңшоңыдағы ауыл
ңатьісңан жоқ (М. Ә.).
Б¥РЫН, Б¥РЫН, БҮРЫНДА Тым ерте
кезде. Бүрын, бүрын, бүрында Ңаңбақшал
деген шал болыпты (ҚЕ).
Б¥Т АРТАР Мініс ат, көлік. Балаң мініп жүретін бүт артар көлігі жоц. Менің
бір ңоңыр тайым бар. Соны ал да, ңұнажыныңды, өзі ңысыр екен, мен сотым
етейін, маған бер,— дейді (М. Ә.).
Б¥ТЫ БЕС [СОҢЫР] ТИЫН Қадірсіз,
қүны жоц, беделі жоц; керегі жоц. Ңылған ісіңнің бүты бес тиын (AT).
Б¥ТЫН Б¥Т, ҢОЛЫН ҢОЛ ҢЫЛДЫ
1. Парша-паршасын шығарды. Баланың
төбеттері, жалмауыз кемпірдің цолын цол,
бүтын бүт ңыльш жүн-жүнін шығарып талап тастайды (ҢЕ). 2. Мейлінше жарамсыз
етті, түкке түрғысыз етіі. Жаңада бір келелі жиылыс болып, менің ңателерім талқыға түсті. Әлбетте, ңатеммен бірге өзім
де талңыға түстім-ау. Жұрт мен жазған
сөздің бүтьін бүт, колын цол қылып созғылап жатыр (I. Ж.).
Б¥ТЫН КӨТЕРДІ Қожаңдадьі, кіжіңдеді, цоцан-лощы жасады. Көтере берме
бүтыңды, Көптіре берме ұртыңды, Күндер-
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дің күні болғанда, Өзіңнен мыңты жолыкса, Ту сыртыңнан жармай алар өтіңді
(М. Ө.).
БҮТЫНАН БОРСЫҚ [KECIPTKE] ӨТКІР! д а р ғ ы с, Жолың болмасын, сәтсіздікке душар бол. (Ескі салтда байланысты
үлкен шөл кесірткесі жолда аңдып жатып,
жолаушы бұтынан я атының аяғы арасынан өтсе, жолы болмайды деген ұғым
бар).
БҮГЕ-ШІГЕСШЕ [ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙІНЕ] ДЕЙІН ҢАРАДЫ [ТЕКСЕРД1] Бацайшағына дейін анығына жетті. Ңызғылт ңағаздың беііне түскен өрбір сызық пен
цифрды бүге-шігесіне дейін, алшысына
ңойып та царайды (ЛЖ).
БҮЙЕНІ МАЙЛЫ Күйлі-жайльі, дүниемалға бай деген мағынада айтылады. (Көбіне кекесін ретінде қолданылады).
БҮЙРЕГІ БҮРДЫ [ТАРТТЫ] © БУЙ
РЕК БҮРДЫ ЖАСАДЫ Жаны ашыды;
жацын тартты, болысты, іш тартты. Не,
Дәмешке бүйрегі бүрып, соның жыртысын
жырта ма? (3. Ш.).— Әне, мал десе, бүйрегі бұрады да тұрады,— деді Дмитрий
Андреевич (Ж. Т.).
БҮЙРЕГІ БҮЛК ЕТЕ ТҮСТІ Іші сезе
цойды, сезіктенді. Мыркалдың бүйрегі
бүлк ете түсті. Көзінің астымен ңаң төрде
отырған Орловдіа ңарап еді, ол ұнатпаған
кездегі әдетімен кең маңдайын сипап отыр
екен (Ә. Ә.).
БҮЙРЕГІ БІТЕУ Өге семіз. Шөбіміз
пгүйгін, малымыз дилы, бүйрегі бітеу
(AT).
БҮЙРЕК БЕТ Екі жағының еті цалыц,
шыцшыты дөцгеленген томпац бет, дөңгелек жүз. Біраз уаңыттан кейін бүйрек бетті, дөңгелек үлкен қара көзді, қою ңара
шашы ретсіз будыраған, шағын денелі,
жеңсіз аң көйлвкті, көк шалбарлы бір ба
ла жігіт кірді (А. Л.).
БҮЙРЕКТЕН СИРАҢ ШЫҒАРДЫ Болмашы нэрседен шатац шығарды, орынсыз
сөйледі, езулеп кері тартты. Уһ, осы атшы
ма, бүйректен сирац шығарады да жүреДІ (3. Ш.). Затем арам асты ауызға еаламыз, басңарманікі ңате, әнеугүні райком
хатшысы, қаласаңдар асыра, ңаламасаңдар зорлаймыз деген, бүйректен сирац шығарып байимыз деп жүр ғой (Ң. Ңуан.).
БҮЙРЕК ШЫҒЫП КЕЛЕ ЖАТТЫ Окшау келе жатты. Аңтардың бір косын әскері Танабайдың аулына ңарай бүйрек
шығып келе жатты (С. С.).
БҮЙІДЕЙ ТИДІ [БҮРЛІКТІРДІ] 0
БҮЙІ [БЫҢПЫРТ] ТИГЕНДЕЙ ҢЫЛДЫ
Қатты элек салды; әлем-тапырығын иіығарды; апшысын цуырды. Өзіңізге мәлім,
бұл бай-жуандарға, молда, саудагерлерге
...бүйідей тиген кезі (С. В.). Айналаңдағының бәріне бүйідей тиіп, өзіңе сірә бүгін
бірдеңе болған ғой (М. И.).

БҮЙІР ӘҢГІМЕ Сырт әңгіме, бөтен сөз..
Сонан бері... ау, Мөңкежан-ау, менің деамалым дұрып, ішіме тікен қадалғандай
боп жүрмін ғой,— деп бұл білмейтін бүйірэңгімеге басып бара жатты (Ә. Н.).
БҮЙІРДЕН БӨЛЕК БІТКЕН БҮТАҚ.
СИЯҢТЫ Бөгде, бірге тумаған адам тэрізді; көлдеяец келген адамдай. Жалпы Қаламүштің өз үйіне деген сезімі дызық. Бір
түрлі — буйірден бөлек біт.кен бұтак салю
ты (Т. А.).
БҮЙІРІ ҢЫЗДЫ Елікті, желікті; намысца шапты. «Айдап сал» кезінде Домбай күйеудің де бүйірі цызып кетіп, қалыңдығының үетінен арыз айтты. Екі
ұдай көрушілер... айтыс, талас... Бәрініқ
бүйірі ңызған... тек дұлақ ас... (М. Әл.).
БҮЙІРІҢ
ШЫҢПАҒЫР! © БҮЙІРІҢ
ШЫҒЫП, АС ННПЕГІР! © БҮЙІРІҢ ТОМПАЙМАҒЫР! ң а р ғ ы с. Бойыңа шыр бітпесін, тойып ас ішпей өт!
БҮЙІРІ ШЫҢПАДЫ Жарымады, тойынбады.
БҮЙІРІ
ШЫҚТЫ
[ШЫҢПАДЫ]
1. Қарны цампиыті, тойды. Шұрңырап жатқан жылдының Шалғыннан жоны қылтылдап, Ат, айғырлар, биелер Вүйірі шығып, ыңңылдап (Абай). Шіркін-ай дазьг
аралаоңан қой етін бүйірім шыға бір жемей-ақ кеткенім бе?— деп Ңасен кабағын
түйіп алды (М. Ә.). 2. Жарыды, жеіісті.—
Көк төбет! Отыз жыл би билеп, ел сорғанда, бүйірі бір шыщан емес. Алғаны жылмай ағады артынан деді Шәкен (F. Мұс.).
БҮЙІ ТИГЕНДЕЙ БОЛДЫ Астан-кестені шыцты, элекке түсті, әбігерленді. Айдай-шу шьшгы қоса екінші үйден, Секілді
ол да болды бүйі тиген. Ңадпаның мұныц
бәрі тоңалдары, Қызғанып кәрі шалын іші
күйген (Д. Е.). Ілезде сол алты ауыл бүйі
тигендей у-шу болып, үрпиісіп апалаң-топалаң болды да діалды (С. С.).
БҮЙІ ТИГЕНДЕЙ БҮРІСТІ Жатүтырмай
тырысып цалды. Қаракесектің азаматыМусин деген бір түн ішінде бүйі тигендей
бүрісіпті де калыпты (С. Төл.). Аулақ жүр.
Аулаң!— деп бүйі тигендей бүрісті де цал
ды. (С. Төл.).
БҮКЕҢ ҢАҢТЫ Бүкиіеңдей зыр кағыіг
жүрді. Келін кетті. Балам қалды. Келінсіз
үй дараң ңалды. Кемпір сорлы бүкең цағып, «Келін тап!» — деп мазамды алдьг
(Б. М.).
БҮК ТҮСТІ Аяц-цолын бауырына
алып, бүрісіп жатып алды. Қалың қардьщ
ойылған құдықша түбінде бүк түсіп жатқан кішкене дөне көрінді (М. Ә.). Қызметтен қайтқан Хасен теріс ңарап бүк түсіп^
ас күтіп жатыр (М. Ә.).
БҮКІР [ҢҮНЫС] БЕЛ Кэріліктен не
ауру дан бел омыртцасы иілген (шығыңцыУ
кісі. Кемпірдің бүкір белі төмен түсіп. Мае
болған жас секілді қайғыны ішіп, Әжім-
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мен тозып ңалған кәрі беттің, Өңінде
хауіп ойнайды бұлтша көшіп (И. Б.).
БҮЛК ЕТТІ [ЕТПЕД1] Дүрдараз пішін
білдірді; царсылъщ білдірді, царсы эрекеттенді.— Абайдың сізге бергені рас болса, дәл үлкен үйге өзім кірем деңіз. Және
Еркежаннан сөз бастамасаңыз, онда берген
сөздеріңіз бәрі де бергі жердегі «хайлашарғы ғойі»— деп, бүлк етті (М. Ә.). Бірак;
он жыл бойы бүлк етпеген Тоңайдың
арыз бере коюы, қас пен көздің арасында
ңайңы ерін тодалдың жоғалуы «Ңызыл
отаушылардан» екеніне жайлау елі күмәнсыз (Ғ. Мұс.).
БҮЛІК САЛДЫ [ШЫҚТЫ] Жанжал
шығарып, лац салды, шырык бұзды; жан
жал туды, үрыс-керіске айналды. Ңарағым даралама, ая мені... Аяғаннан
айтамын мен де сені. Күйдіріп бір сен
үшін атаманамды, Елге бүлік салудың келмес жөні (С. Т.).— Алдымен сөз шығарған, бүлік салған өзің, Айсары азғырмай
дайтсін?!— деді (Б. М.). Теңге бүлікті салып, Айманның алдынан ешкімді шығармайды (Ң. Жұм). Ңамарымыз жоқ жер
дей мұндай жалаға ұшырап, бүлік шығып
кеткендігіне ңайғыра-кайғыра сүзектен
тұрған кісідей, құр шыбыны ғана бар еді
(С. Т.).
БҮЛІНГЕН ЕЛДЕН БҮЛДІРГІ АЛМА
Жанжалды жерге баспа, еш нәрсе алма;
сойцаннан цашъщ жүр.
БҮРСЕҢ ҢАҢТЫ Тоцды, цалшылдап, дірілдеді. Түнде тұрған боз қырау әлі еріп
біткен жоқ. Жайлау құмар дазақтар жазғытұрым тастай дашдан қыстауларына
бүрсец цағып ңайта келіп жатыр (Ғ. Мұс.).
Ңар ұшкындай, үйірді жел тозаңды, Вүрсең қацты, дірілдеп, тал-тораңғы (А. X.).
Жаңа киімділер бүрсең цацты. Көше
бойын тон, ішік, тымактылар каптады
(Б. М.).
БЫҢПЫРТ ТИГЕНДЕЙ Бүйі тигендей,
азан-цазан етті. Осы топ ымырт жабыла
Үркімбайдың аулына жетіп, барлық ауылдың еркектерін бьщпырт тигендей сабап,
Үркімбайды өз үйінен сүйреп алып шыңты (М. Ә.)- Көксерек түн баласында бір
ауылдың шуын бір ауылдікіне ңосып, бъщпырт тигендей цылады (М. Ә.)- Шаруаның
бір түлік пірі — шопан, Келтірмей ңу, пір
ата, қойға топан! Ңойды аңдыған пәленің
бәрі құрып, Бъщпырт тиіп үні өшсін час
дыр апаң (С. С.).
БЬЩПЫРТ ТИГІР! к а р ғ ы с. Бьщ
пырт — цойда болатын ауру.
БЫҢЫП ЖАТЫР Тіпті көп, үиіан-теңіз, үшы-циыры жоц, сан жеткісіз.— Ішкі
Россия жерінде, орыста да сан Ңұнанбай,
Тәкежандар иттен де көп, бъщып жатады
екен ғой...— дейді Дәркембай (М. Ә.). Көлшімек бьщып жащан томарым-ай, Томарға жылжып барып қонарым-ай, Суында
тай жүздіріп ермек қылған, Енді көзім
жетпейді оңарыма-ай! (С. Т.).

БІЛЕУДЕЙ

БЫЛАЙ ТҮРСЫН Ол түгіл, оны айтпағанда (АС). Хәрами, макруһи былай турсын, құдай тағаланың ңуатыменен, иждиһат акылыңменен тауып, раіңатын көрмегіне бола жараткан (Абай).
БЫЛҚ ЕТПЕДІ Тырп етпеді, сескенбеді, цозғалмады. Жартастай толқын ұрса
былц етпеген, Бұтақтай көктен бомбы
кұйып тұрса, Сескеніп ер жүрегі бүлк ет
пеген (Қ. Ай.). Тәкежан аулы Базаралының ереуіл сөзіне былц еткен жок. Ңар екі
жауса да, үй іргесін шыммен көмдіріп
алып, тағы да ықтырмасын кұрғызьщ
дойьга, күндіз-түн демей, кедей ауылдың
пішені мен қорығын аямастан жеді де
отырды (М. Ә.).
БЫЛШ ЕТКІЗДІ 1. Түкірді, жалп еткізіп тэге салды. Ңұдай соккан неменің
♦тфу» деп былш еткізіп бетіме түкіргені
бар ғой (ҢЕ). 2. Қойьіп цалды; кенет
айтып салды.. (Аяусыз оңдырмай жасалған
әрекет туралы айтылады). Ңатыны бірдемеге бұртиып отыр еді. Жігіт былш еткізіп
қатынды тұмсыққа беріп кеп қалды (С. С.).
Сенімен мына келініңді жаман атка тағады! — деп былиі еткізген-ді. Қодар: Ой жаным не шатып отырсың,— деп Бекет көсені тапап тастардай болды (М. Ә.).
БЫРДАЙ БОЛЫП ЖАТЫР Тым көп,
цүжынап жатыр. цаптап жүр, бъщып жа
тыр. Ауылдың малдары көп жерлерді
алып, бырдай болып жабылып жатыр екен
(С. С.). Егін орнында топ-тобымен бырдай
болып жайылып жатқан даэдар... Сәтжанды көре салып ұша бастады (С. Б.).
БЫТ-ШЫТ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] © БЫТШЫТЫ ШЫҚТЫ 1. Сынды, кирады; талцандалды. Генерал сол елу тоғыздың алғашды үшеу-төртеуін өзі ұрғандай, мінбені
жұдырыкпен дойып-қойып ңалып еді, фар
фор шыны аяд ұшьга түсіп, быт-шыт бол
ды (Ж. Т.). Осы кезде тағы бір снаряд бажылдап келіп, ок дәрі тиейтін ніананық
дәл үстіне түсіп оны быт-шыт цылды
(Ж. Ж.). 2. Жан-жацка цашты, тарады,
Сонымен бір нәрседен үркіп, шұрдырап,
дүркірей жөнелген. Өзі семіз, өзі тоқ жылқы ңайыру бермей быт-шыт боп кетіп ба
рып, таң алдында жылдышыларға ырыд
беріп, басы кұралыпты (М. Ә.).
БІЛГЕНІ БІР ТОҒЫЗ, БІЛМЕГЕНІ
ТОҢСАН ТОҒЫЗ Білгенінен білмегені көп.
БІЛЕГІН СЫБАНДЫ Белсене түсті, барынша ынталанды. Мен енді білекті сыбанып дегендей, сабаңтарыммен катты шұғылдануға кірістім (С. М.). Рота өмірінде
елеулі өзгерістер болды. Шабуыл басталды. Жылы орын, блиндаждар мен жер
үйшіктерді тастап, жауынгерлер білек
сыбанып ұрысңа аттанды (С. Сей.).
БІЛЕУДЕЙ БОЛЫП ІСТІ Бадырайып,
күптей болып кетті. (Жылағанда «бұлаудай» дейді, жай іскенді «білеудей» дейді.
«Білеу» — кайрад дегек мағынада. Осы
күнгі ұйғыр тіліівде ңайрадты биләй дек
атайды. «Жанымаға жанып, білемеге бі-
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леп...» дегендегі білеп, білеу, білеме дегендердің түбірі бір, ол — біле. Бұл сөз мон
гол тілінде де бар). 0, сұмдың! Ғанидың
төсегінде көзі білеудей, беті күп болып ісіп
кеткен, еріндері дүрдиген, ңай-кайдағы
жексұрын біреу жатыр (М. И.). Ңатты толкып шеке тамыры білеудей болып кеткен
әлсіз Меңдігерейдің сөзге ұсталыгы мен
кайсарлығына Жанша дайран қалды
(X. Е.). Беттері білеудей ісік, солықтарын
зорга басып, қыз-келіншектер де біртіндед
көріне бастады (Б. М.).
БІЛІМ ШАРҢЫ Білім көлемі, білім
дәрежесі. Оның білгм шарцы бәрімізге
де белгілі емес пе, несіне маңтай бересің?
(AT).
БІР АЙДАМ ЖЕР д и а л. Шамамен
алғанда ширек гектар жер (Шым., Арыс).
БІР [-АД] УЫС ҢЫЛДЫ Апшыны
цуырды, тарылтты, цысты (АС). Берген бе
тәңірім саған өзге туыс? Қыласың жер
жиһанды бір-ац уыс. Шарыктап шар тараптан көңіл сорлы, Таппаган бір тиянақ
е т е н куыс (Абай).
БІТЕР ІСТІҢ БАСЫНА, ЖАҢСЫ КЕ
ЛЕР ҚАСЫНА Істің аяцталар шағында,
жұрт шаршап цалған кезде келіп, к&мектесіп кететін кісіге айтылады. (Берекелі іске шақыру мағынасында да айтылады).
Бітер істің басына, жацсы келер цасына
деген, балам! Жаксы келдің! Көмектесе
ғой, мына шаршаган атаңа — деді (AT).
БІР ЕСЕБІН ТАПТЫ Лажын жасады,
айла істеді. Үшінші күнгі соғыста, Ңүнанбай тәсіл ойлаған кезде, Байдалы да бір
есебін. тапцан (М. Ә.).
БІР АСЫМ Бір рет асуға келетін еттің
шамасы, мөлшері. (Казақ тілінде, қала
берді, жалпы түркі тілінде осы тектес өлшем мәнді сөздер бар: бір асым, бір кайнатым, бір салым т. б. Бұлар «бір» сөзі катысңанда үнемі -ім (-м) қосымшасымен келеді). Ңой ңасқырға: Өзің де мал танығыш едің гой, ңарны кампиған, бұты тыртиған, аузында ак тісі жоң, бір асым еті
жоқ, тұла бойы шандыр мені қайтесің —
депті (ҢЕ).
БІР АТТАМ Бір цадаж жер; қол созса
жететіндей өте жацын жер. Бір аттам жер
гой, бара ңойсаң ңайтеді, табаныңнан сапҢыр (AT).
БІР АТЫМ Бұл жерде тілдің астына
немесе ерінге бір-ац рет салатын насыбайдың мөлшері, шамаеы. Шернияз бір атым
насыбайды тілінің астына тастап кеп жіберді (Ә. Ә.).
БІР АУЫЗДАН Түгел, тегіс, бэрі бірдей. Бальіңшылар Жаксыкелдіні Ңазакстан комсомолының XI съезіне делегат
етіп, бір ауыздан ұсынды (ЛЖ).
БІР АУЫЗДЫ Ынтымацшыл, ұйымшыл. Ел болуға алдымен білік тірек, Бір
сөзді, бір ауызды намыс керек (С. Т.).

БІР АУЬЩ Бір мезгіл, бір сәт. Секре
тари обкомның, Кетсе-дағы түн ауып, Кабинетте әлі отыр, Дамылдамай бір ауьщ
(С. Мәу.).
БІР АЯҒЫ КӨРДЕ [ЖЕРДЕ], БІР АЯҒЫ ЖЕРДЕ [КӨРДЕ] Жасы ұлғайған,
өмір мен өлімнің арасында; кәрі цойдыц
жасындай ғана жасы цалған. Мен болсам
сарнаған тілімнен басңа түгім калмаған,
вайратым кайткан, бір аяғым көрде, бір
аяғым жерде тұрған бір кемпірмін — деді
(М. Ә.).
БІР ӘУДЕМ ЖЕР д и а л. Едәуір жер.
(Әдеби тілде дауыс естілер жақын жер).
Ырғайтыға дейін бір эудем жер (Жамб.,
Қор.).
БІР БАС, БІР ТАС БОЛДЫ Ауыз бірлік сацтады, ұйымдасты. Жаманатты
сыртқа көп таратпас үшін Жетпісбай, Жұматай боп бір бас, бір тас боп алу да, іштей осындайдың орайына істеген ңарсы
ңамының бірі еді (М. Ә.).
БІР БАСҢА 1. Бетен (АС). Көп жаман
тексермесең, тауып алган өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден
бір басца адам болып кеткеніңді білмей
ңаласың (Абай). 2. Бөлек. Батырлық, байлық кімде жоң, Ғашыңтык жөні бір басца
(ҢЖ).
БІР БАУЫР ЖЕР Халыцтыц өлшем.-,
бауыр жазар, бой жазар жер. Бір бауыр
жерге дейін дуылдаған әлгі кеңілді жиынның үні өшіп, үй іші тына калды (Ә. Н.).
БІР БЭС [БАС] Еш айырмасы жоц,
бірдей (АС). Жамандык жа^сыльщ пен
оган бір бэс, Дін ісін, вұдай ісін айыра
алмас. Арын сатып, ант ұрып іздегені —
Бір семіз ат, аяғы бір табаң ас (Абай). Ер
жігіт таңдап тауып, еппен жүрсін. Төбетке
өлекшіннің бәрі бір бас (Абай).
БІР БЕЙІЛДІ Ниеттес, тілектес. Бай
сейілді, Бір бейілді Елде жақсы ңалмады.
Елдегі еркек, Босңа селтек Ңағып елін
ңармады (Абай).
БІР БЕС КҮН Өлиіеусіз аз уацыт (АС).
Дәмі кайтпас, бұзылмас тәтті бар ма, Бір
бес күннің орны жоқ аптығарға! Ңай ңызыгы татиды цу өмірдің, Татуды араз, жаңынды жат ңыларға (Абай).
БІР БЕТ [БЕТКЕЙ, ЕЗУ] 1. Айщанынан цайтпайтын, жөнге келмейтін. Жакыпбек әдетте бір беткей, мінезі тікшіл,
ойлағанын беті-жүзің бар демей тіке айтып тастайтын, кызу қанды жігіт еді және
едәуір қызбалығы да болатын (М. И.).
2. Сыңар жа7f, өзге жағдаймен санаспайтын. Жүнді биязылау мақсатымен сұрыптау жұмысы бір беткей ғана жүргізілді
(М. Е.). Несіне жылайсың, жаңсы болған
екен, сен өзің кеше ғана Таймасов маган
көнбейді, бір бет өзімшіл деп арыз айттың
емес пе? (С. Бак.). Байғұс, осы-ақ бір езу
болады да жүреді (AT).
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БІР БИЕДЕН АЛА ДА, Ң¥ЛА ДА
ТУАДЫ Біркелкі, бірдей нәрсе (адамдар)
жоц дегенде айтылады. Бір биеден ала да
туады, цүла да туады деген рас қой, Сәлімнің кіші баласы тым пысык, үлкені сорайып, нағашыларына тартқан білем, өте
бос (AT).
БІР [Б1РЕУ] БОЛҒАНМЕН [БОЛСА
ДА] БІРЕГЕЙ Аз болса да саз; окалғыз да
болса кепке бергісіз. Бір болғанмен бірегей, Мыңға сөзін тыңдатар, Ат арңанын
шұбатар, Иығы асқан ер болар (Ғ. С.).
БІР БОРАНДЫҢ Бір боранда жұтап
цалатын. Жасты шіріткен шалы тұр, Бір
борандьщ малы тұр. Аузын ашып әкел
деп, Болыс, билер тағы тұр (С. Т.).
БІР БІЛЕМ Бір цайрац тастай. Бір күні бұлар тамақ іздеп келе жатып, жолдың
жиегіндегі ңардың үстіңде жаткан бір білем құйрывда кездесііггі (С. Ң.).
БІР-БІРІНЕ СЕП БОЛДЫ Біріне-бірі
көмектесті, бір-біріне сүйеу болды. Ағайының көп болса, Бірлігі оның бек болса,
Жамандық жер кез келсе, Бір-біріне сеп
болса, Бүтін тұрған бұзылмай Отыз екі
тіспен тең (Ш. Ңұл.).
БІРГЕ ЖАСАДЫ Ө БІРГЕ КЕШТІ Қайда жүрсе де тастамады, өзімен бірге бол
ды; қатар өмір сурді.
БІРГЕ ОТ ЖАҒЫП, ТҮТІН ТҮТЕТТІ
Семья т^үрды, отасты, ынтымағы бір бол
ды, тату-іэтті болды. Жәнібекпен, түбі,
бірге от жағып, түтін түтете алмайтынын
сезген хан ңызын беруден үзіліді-кесілді
бас тартты (I. Е.).
БІРГЕ ӨСІП, БІТЕ ҢАЙНАҒАН [БІТЕ
КАЙНАДЫ] Бірге окүріп-тұрған; жақсы
білетін; көп араласцан. Бала күннен бірге
өсіп, біте цайнаған замандасым еді, қалай
көзім қиып, тастап кетейін (ҢЕ). Бұл колхоздың өрендері Еңбекте кол ұстасқан. Ңазаң, татар көрші елі Біте цайнап ұштасңан
(М. X.).
БІРГЕ ТУҒАНДАЙ
[КӨРДІ]
Өте
жауын көрді (АС). Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп, жаңсы көріп тұрып, елге келсе,
әрберден соң кайта қашңаіідай қылатүғыны қалай? (Абай).
БІР ДЕГЕН Ец күшті, мыцты, мына
деген. [Ол] Комсомол комитетінің бір де
ген мүшесі еді. Бүгін құрбылары оны бастауыш комсомол комитетінің секретарь!
етіп сайлады (ЛЖ).
БІРДЕН БІРГЕ ЖҮГІРДІ Сөз етті, өсекке салды. Ол ел басы, топ басылары ңалай
ңылса, ңалай бітірсе, халыңта оны сынамаң, бірден бірге жүгірмек болмайды екен
(Абай).
БІРДІ БІРГЕ СОҚТЫ 1. Астан-кестенін
шығарды. Ңаптай соңңан ңара дауыл бүкіл әлемді былғап бірдг бірге соғып, ойран
ңып жатқандай, жердің топырағын суы-
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рып шавдатып, ыпщына үли соғады
(Ә. Н.). 2. Атыстырып- шабыстырды, араға
сөз жүгіртті, шағыстырды, айдап салды.
Әкемнің бір ерекшелігі бірді бірге соғып,
тамақ асырап күн көруді жек көретін еді
(С. К.).
БІРДІ ЕКІ ЕТТІ 1. Аса үңыптылъщпен
ұстады. Ерік берсе, бірді екеу етіп жіберетін сендерсіңдер — деді Ерофей әйеліне
(ЛЖ). 2. Пайдакүнемдік жасады. Саудагерден нысап кеткен екен, бірін екі етті
(AT).
БІРДШ БОЛДЫ д и а л. Өзінен басңа
кісі жоц сиякты болды. Өзінше бірдім болып жүреді (ІҚос., Жан.).
БІР [EKI] ЕЛІ ҢАЛМАДЫ Ешбір ажырамады; соңынан еріп отырды. Сонан бері
ол жас жігіттің ңасынан бір елі қалған
жоц (Ә. Н).
БІР ЕМЕС, EKI ЕМЕС Қайта-кайта.
Ңалтай: Батыр-ay, мына Күшікбай мені
өлтірген шешек осы Ж. қаласы дей ме?
Йемене бір емес, екі емес ызғырыктайды
да тұрады,— деп күлді (М. Ә.).
БІР ЕРНШЕН ЖЕР [КӨК] ТІРЕП, БІР
ЕРНІМЕН КӨК [ЖЕР] ТІРЕП Бзрін де
жасай алатын, бәрі цолынан келетін, дүниеге тұлға болып тұрған сияцты мінез
көрсеткенде айтылады. Мен жігерсіз Солтыбай әулетін бір ерінмен көк тіреп, бір
ерінмен жер тіреп тұрғандай көремін ғой
(С. Берд.).
БІР ЕСЕПТЕН Бір жағынан, бір ойдан,
бір реттен. Бекболаттың жер-суым болса
деген ойы бар. Бір есептен бұл ойының іс
болып қалуы да ңисынды (С. Шәр.).
БІР ЕСІК, БІР ТЕСІК ЗАМАН [УАҢЫТ т. б.] Қыспацта болды, зәрулікке
ұшырады деген мағынада. Олар бір есік,
бір тесік уацытца кез болып, ңыспақта
жүрді (AT).
БІРЕУДІҢ К...ІНЕ КІРДІ Жағыну,
жалбарыну мағынасында айтылады.
БІРЕУДІҢ К...ІН ШҮҚУЫҢДЫ ҢОЙСАЙШЫ Біреудіц соңына түсуіңді цой,
бэле ойлауыцды цой.
БІРЕУДІҢ
ҢАҢСЫҒЫ, БІРЕУДІҢ
ТАҢСЫҒЫ [БІРЕУГЕ ТАҢСЫҢ] Өзгенің
ңолындағыға әуес.
БІРЕУДІҢ ОТЫНА ЖЫЛЫНАДЫ
Біреуге кіріптар болды. Аман бәрін көріп,
бәрін танып отыр. Заманы өтіп, жасы жеткен Ғазиз ақын енді біреудің отына жылыныпты (Ғ. Мұс.).
БІРЕУ ТОЙЫП СЕКІРЕДІ, БІРЕУ ТОЦЫП СЕКІРЕДІ Әр істің себебі басца деген
мағынада. Біреуді ұру, әрине, тентектік
ңой... Бірак тентектің де әр түрлісі болады,
біреу ңорлыкд{а, ызаға шыдай алмай,
лажсыз тентектік кыладьс, біреу тойып
секіреді, біреу тоңып секіреді. Тентектік те
сол тәрізді (С. С.).
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БІР ЖАҢТЫ Бір-ац сарын, бір беткей.
Мектеп ұзақ уаңыт шаруашылыктан, өмірден қол үзіп, жастарға бір жакты білім беріп келді (ХМ). Бүгінгі адам өз мамандығын білетін, өз ісімен ғана шектелген ойөрісі тар, тек бір жакты жалаң білімі бар
адам болуға тиіс емес (К. С.).
БІР ЖАҢТЫ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ, ETTI]
Тынды, тындырды; бітті, бітірді; бірыңгайлады. Балам, мына кісінің жұмысын
бір жацты цыл тезірек, риза болсын (AT).
БІР ЖАМБАСТАДЫ Қыңыр тартты.
Айтңан ақылды алмай, бір жшмбастамады
ма? (AT).
БІР ЖАПЫРАҢ Азғантай, зэредей, бір
жүлым. Сұлуға батыр енді дейді шырак!
Оншалық аулың сенің емес жырак, Ризамын к,айт ізіңше сертің бітті, Ңызықсам
қала ма ардан бір жапырак? (С. С.). Бүл
кітапсыз босанбас қатындар да, «Мың да
бір дауа, дейді мартуларға», Бір жапырац
тұмарға бойды сақтар, Ауыроаң ішірткі
ал, ңапыл қалма (С. Т.). Кәріптен тымағының маңдайына ңыстырған бір жапырац
вағазды алып берді (Ә. Ә.).
БІР ЖАР ЖЫЛ д и а л. Бірер жыл. Ңуғынға түскен Кәлен оған да ңарайлай алмады. Бір жар жылдай Адай, Табынды
паналағысы кеп, Маңғыстауға бет койды
(Ә. Н.).
БІР ЖАР КІСІ д и а л. Бірер адам. Бұл
ауылдың белдеуінде бәйгі күреңге жететін
дәмелі ат жоқ және бір жар кісі мұны түсірем деп дәме қылмайды (Ә. Н.).
БІР ЖАСАДЫ [ЖАСАП ҢАЛДЫ] Қүмардан бір шығып, мәз боп цалды. Дауыл
алдына ішін тартқан осы сәл тыныштыңтың өзінде Коростылевтың кішкентай ғана санитар взводы бел шешіп ес жиып, бір
жасап цалды (Т. А.). Деев өзі пікірлес
адамдардың ортасына түсіп түсінісіп, бір
жасап цалды (М. Ң.).
БІР ЖАСАП, ЕКІ ЖАСАП ӨСТІ Елеусіз, біртіндеп ер жетті (АС). Бір жасап, екі
жасап Әзім өсті, Сонан соң медресеге барып түсті (Абай).
БІР ЖЕҢНЕН ҢОЛ, БІР ЖАҒАДАН
БАС [БІР ЖАҒАДАН БАС, БІР ЖЕҢНЕН
ҢОЛ] ШЫҒАРДЬІ Бірікті, үйымдасты,
ауыз бірлік жасады. Бұл жұрт бір жағадан бас, бір жеңнен цол шығарып атңа
ңонбаса, аңсаған арманына жете алмайтын көрінеді (Ж. Т.). Бір жеңнен цол, бір
жағадан бас шығарып ел болайық (3. Ш.).
БІР Ж О Л А 0Б ІР ЖОЛАТА Мүлде,
үзілді-кесілді, эбден. Бұл жолы тілі бір
жола байланды (Р. С.). Былтыр кетіп еді,
содан бір жолата хабарсыз кетті (AT).
БІР Ж¥ТЫМ Бір үрттап жүтарлыц.
Бұйырмаса пендесі, Дария кешіп жүргенмен, бір жүтым суға зар болар (АӘ).
БІР КЕЛЕР [КЕЛЕРСЩ] Түбінде оралар, әйтеуір цайтар. Жалғыз ғана Кенже-

кей, Ер Төстік бір келер деп, дәмелі болып
жүрөді (ҢЕ).
БІР КИЕР Кейде, оцта-текте киіп шығатын каім. Байлык, көзімен ңарағанда
¥лпан тыр жалаңаш еді. Әжесінен, шешесінен қалған ол-пұлдан қиыстырып берген
«бір киері» бар (Ғ. М.). Бір киерін күнде
киген, тойлы күні жерге кірген (AT).
БІР КӨЗІНЕН ҢАН, БІР КӨЗШЕН
ЖАС АҚТЫ Қатты цайғырып, жылап-сыцтады, зарлады. Жандыбатыр кәрілік басып, оның үстіне баласының қайғысы ңосылып, бір көзінен цан, бір көзінен жас
ағып отырған әке-шешесін көреді (ҢЕ).
БІР КӨРМЕГЕ Алғашцыда, шүу дегенде, ә дегенде. Бір көрмеге тәп-тәтті,
Ңазаны мен ңалбаңы. Дөң айналмай ант
атты, Бүксіп, быіқсып ар жағы (Абай).
БІР КӨШ ЖЕР қ а ш ы қ т ы ң ө л ше м і. (Шамасы 10—15 шаі^ырымдай жер).
Мұндай мал жүріске де нашар. Бір көш
жер жүрмей колтығы ойылып ңалады
(Ә. Н.).
БІР КӨРУГЕ ЗАР ҢЫЛДЫ [БОЛДЫ]
Айырды, көруге мүц болды. Төлеген сынды-ай баламды, Аңырында, ңұдай-ай Бір
көруге зар цылдың (ҢЖ).
БІР КҮНІ Күндердің күнінде, бір уацытта, әйтеуір бір кезде (АС). Амалсыз
тағдыр бір күн кез болмай ма, Біреуге
жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек
аяғын шалыс баскан, Жерін тауып артңыға сөз болмай ма? (Абай).
БІР КІНДІКТЕН Бір анадан. Еламан
бір кіндіктен жалғыз, әке-шешесінен ерте
айрылды, әкесімен бірге туған Есбол деген
ағасы бар, бірақ бұл арадан бір күяшілік
жерде тұратын (Ә. Н.).
- I БІР КІСІДЕЙ БАР ЕКЕН Сыйлауға түрарлыц азамат. Жігітім өзің бір жас дана
екенсің, Акылың бір кісідей бар екенсің,
Асылды жұрт білмеген сен таныдың, Жасыңнан дүние көрген жан екенсің (Н. А.).
БІР КІСІДЕЙ БОЛДЫ Үйымшылдыкпен, ынтымацтасып іс етті. Бір кісідей бол
ды бірігіп, Алпыс ұлт халың бауырым
(М. И.).
БІР ҢАЙНАУЫ ІШІНДЕ 1. Пісуі жетпеген. (Шала піскен тамақ туралы айтылады). 2. Толыц иіеиіілімеген мәселе, жүмыс
туралы айтылады.
БІР ҢАЛЫПҢА СОҢҢАНДАЙ Үцсас,
бір-бірінен айнымайды; сойып терісін цаптап цойғандай. Екеуі бір цалыпца сощандай, ұқсай ңалыпты (AT).
БІР ҢАЛЫПТА [ҢАЛЫПТЫ] Өзгермеді, өзгеріссіз (АС). Енді көңіл ңайдан бір
цалыпта тұра алады? (Абай). Дүние бір
цалыпта тұрміайды, адамның қуаты, өмірі
бір цалыпты гұрмайды (Абай). Тері тіршілікте дене ңызуын бір цалыпты 30—37
градуста ұстайды (Е. О.).
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БІР ҢАРҚЫН д и а л. Бір катар, бір
уацыт, бір мезгіл. Кешке бір царцын отыруға болмады. Біжай да бір царкын сөйлейді. Балаларды шешесіне жібер, бір цар
цын ойнап келсін (Орын., Ад., Бөр.).

БІР МІНЕЗБЕН KETTI [OTTI] Бір цалыпты, біртоға мінез көрсетті; бір цалыпта үстады. Антұрғанмын өзім де, Бір мінезбен өтпеймін. Момындык күшті екенін,
Көрсем дағы күтпеймін (Абай).

БІР ҢАСЬЩ [¥РТТАМ] ҚАНЫН ТІЛЕДІ Өлтірмеуін сұрады, шыбындай жанын циюды өтінді. Айналайын, тақсыр
хан! Күзетші құлдарың қаталықпен зор
күнәкар болыпты, солардың бір цасык цанын тілей келдім (ҚЕ).

БІР САБАҢ ЖІП АЛМАЙДЫ Еш нэрсеге тимейді, дэнеце алмайды. Бөйгіден бір
сабац та жіп алмаймын, бәйгі, көпшілік,
сенің сыбағаң (С. М.). Біреудің бір сабац
жібіне тиесің бе?— деп, Тайман баласы
Мырңалды соғып алды.— Тимеймін, көкетай, тимеймін,— дейді Мырқал (Ә. Ә.).

БІР ҢАСЫҚ СУМЕН Ж¥ТЫП ЖІБЕРЕРЛІК Сүлу, үріп ауызға салғандай...
Жас баланы көрдім. Ай десе аузы бар, күн
десе көзі бар, көрген кісі кызығып, бір касыц сумен жүтып жіберерлік (ШС).
БІР ҢОЛЫ ЕКЕУ ВОЛЫП КӨРІНГЕНДЕ Әбден кедейленіп күйзелген кезде. Бәйтерекке ат басындай алтын тықтым,
мінерге ат таба алмағандарыңда, бір цол•дарың екеу болытг көрінгенде алып, күндеріңді көріңдер (ҚЕ).
\
БІР ҢОЛЫ ОН БОЛДЫ Бір өзі бірнеше
кісініц ісін істеді. Бұл үйді тіккен бір
әйел, Көтерген өзі шаңырағын. Бір колы
он боп жүрді өйел, Әр істің ңағып шаңдағын (Ж. М.).
БІР ДОС АЯҢ д и а л. Біркелкі, бір
сыдырғы жүріс. Тарткан жүгін ауырсынатын бір цос ңызу алңмен жүріп отырды
(Ң. орда, Арал).
БІР ҢҰДАЙҒА СИЫНДЫ д і н и. Алласына иіүкіршілік етті, тәубасына табынды. Жатыр ұйықтап барша халык Бір күдайға сиынып, ңайғы-қасірет бәрі ңалып,
Шаруасы жиынып (Б. К.).
БІР Қ¥ЛАҢ СУ д и а л. Бас арыктан,
шелек аузы кіндіктен бүрып алып ағызған
су. Біз бір цүлац суға әрең жеттік (Жамб.:
Мер., Луг., Шу., Ңор.; Алм.; Еңб.; Іле;
Т. қорғ.: Г., Панф., Ңарат.; Шымк.; Арыс,
Шәу.). Көлденең шөп бір цүлац суды байлайды (Мақал).
БІР ҢЫДЫРУ ЖЕР Біраз, бірталай,
едәуір цашыцтыц. Біз шыққалы үш сағаттан асып кетті, бір кыдыру жерге келіп те
ңалдық (С. Б.). Жаяуға мал базарынан қала бір цыдыру жер (Ғ. Мұс.).
БІР ҢЫЗАРДЫ, БІР БОЗАРДЫ Қатты цысылу не ызаланудан бетіне цан тебу,
цаны цашу силцты іштей өзгеріс. Хан не
дерін білмейді, бір цызарды, бір бозарды,
жерге кіріп кеткендей болды... (ҢЕ).
БІР МАЙДАН д и а л. Біраз уацыт,
біршама мезгіл, бір кезең. Бір майдан біздің ауылға да келіп кетсең не кылады
(Ң. Ком.).
БІР МОЙЫН ЖЕР д и а л. Жарты гек
тар шамасындай жер. Бұрын кедей шаруалар бірігіп, бір мойын жерден eric салатын
(Шымк., Арыс). Біз бұрын бір мойын жер
деп айтатын едік (Ң. орда, Жал.).

БІР САЛҒАНДА МОЛ САЛДЫ Көп
етіп алды деген мағынада айтылады. Бұл
сөзді айтып Төлеген Ңорамсаңқа қол салды, Бір салғанда мол салды (ҢЖ).
БІР СӘРІ [ЖӨН] Орынды, жүйелі, реті
бар деген сияцты мағынада айтылады. Бұлар және ұрлың ңылғанда калтадан аңша
ұрлау, үй арасының дүниесін ұрлаумен
болды... кесірлерін тигізбей жүрсе, бір
сғрі ғой... (С. С.).
БІР СӨЗБЕН [СӨЗІМЕН, СӨЗІНДЕ]
Т¥РДЫ © БІР СӨЗБЕН ӨЛДІ© СӨЗІНДЕ
Т¥РДЫ Түрацты, екі сөзді болмады. Шын
көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе. Бір сөзімен түрса екен, жанса күйсе. Ңырмызы
і{ызыл жібек боз балалар, Оңғаң бұлдай
былғайды бір дым тисе (Абай). ІІІын жүрек — бір жүрек, Ңайта толкып, жолдан
корңып, Айнымас, шегінісіп кайтпас, Эл
ее бір сөзбен, не керек? (Абай).
БІР СӨЗДІ Екі айтпайтын, айтцанын
бүлжытпай орындайтын. Жайнакұлы Баймағамбет — елдің кісісі, кедей. Он шақты
ауыз сөзді орысша білетін, оқымаған, ңажырлы бір сөзді, пысық адам (С. С.).
БІР СЫДЫРҒЫ © БІР ҢЫДЫРУ Әжептэуір, біршама. Тұңғыш газетіміз асып
кеткен көркем болмаса да, бар өнерімізді
салып бір сыдырғы тәуір шығардыі{
(С. О.).
БІР СЫРЛЫ, СЕГІЗ КЫРЛЫ Өнерлі,
шебер, цолынан келмейтіні жоц. Елин
орыстың бір сырлы, сегіз цырлы азаматтарының бірі еді. Біздің дивизия ңұрыла
бастағаннан бері екеуіміздің арамыз жаман болып көрген емес (Б. Мом.).
БІР ТАБАН ЖАҚЫН Аз да болса
жуығырац. Таумен ағам аулына ңызметке
шаңырғанда, «ет мол, ауылға бір табан
жацын болайыншы» деген сияңты бір қулыц көмейіне тірелді (Ғ. С.). Макашқа,
Байболға дарағандар, туыс жағынан Аманға бір табан жацын болғанмен, Жақыппен
ниеттес. Алда-жалда жанжал шыға қалса, Жақып енді ңол күштен де жеңілмеймін,— деп жүр (Ғ. Мұс.).
БІР ТАБИҒА д и а л. Ыцғайласцан,
бір жерден шығатын. Бір табиға ауыл.
Ана отырған бір табиға колхозшылармыз
(Қ. орда, Арал).
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БІР ТАЙПА [ТАЙНЫ] ЕЛ Шоғырланган. бір топ, көп халъщ. («Тайпы» — араб
сөзі, тұтас, қалың және ру). Өзін-өзі бір
тайпы елдің табынар тәңірісіндей көретін
ол мұндай ңорлыңңа шыдаған жоқ. Сіздер
бір тайпы елсіздер. Сол асуға ие болдыңыздар (Ә. Ә.).
БІР ТАНАП ЖЕР Гектардың алтыдан
бір бөлегі. («Танап* — арабша жер өлшейтін үзын арқан).
БІР ТАРЫНЫҢ ҢАУЫЗЫНА СЫЙҒЫЗДЫ Әбден кинап, киыншылыща салды, цысты.— Нұрлан бұрнағы жылы мені
ңұрдастың жөнімен бір тарының цауызына сыйғызған еді, соның қысасын бүгін
қайтармаңшы едім, көрдің бе екі жылғы
еңбегімнің далаға кеткенін,— деді Шалғай
(Ә. Ә.).
БІР ТИЫНҒА Т¥РМАЙДЫ Қүнсьіз,
ештеңеге жарамайды, кәдеге аспайды. Бір
тиынға тұрмайтын насыбай тостаған үшін
Досболдың бір-екі қарасының шығын
болуында сөз жоқ (Б. М.).
БГР ТОҒА Бір цалыпты, бір сыдырғы.
Бір тоға кесек мінезі бойынша осы көңілін
өле-өлгенше сақтаумен көрге бірге жетемін деп сенуші еді (М. Ә.).
БІР ТОҒЫЗ Тоғыз түрлі зат, бүйым не
тоғыз түрлі мал түрінде берілетін алым,
кэде. Әбілезден бір тоғыз келдім алып, Сені қүдай ұрып па сонан калып. Сенен кіші
төреден тоғыз алдым, Екі тоғыз бересің
намыстанып (Айтыс).
БІР ТӨБЕ Ерекше; өзінше бір бөлек.
Еңбек екпіні өз алдына бір дастан ғой. Ал,
казақстандық миллиардтың ңамы өзішпе
бір төбе әңгіме. Бізді сол толғандырады
(ЛЖ). Сегіз ұлым бір төбе, Ер Төстігім бір
төбе (ҢЕ).
БІР ТУҒАН [ТУЫСҚАН, ТҰҢЫМДАС]
Тегі бір, бір цүрсацтан шыщан. Бәлеге
бұл Бишанды менмін қойған, Бір тусаң
•хенженен оны да ойлан (РД). Өмір нәсілінен құмар Шайх баласы, Белгілі Бабыр
патшаның шешесімен бір туысцан екі бауыры болған (Абай).
БІР Т¥ТАМ ө л ш е м. 1. Бір сығым.
От орындай тұяқтан Оймаңтайы ңалыпты,
Етектейін еріннен Екі елісі калыпты, Ки
ган ңамыс ңұлақтан Бір тұтамы қалыпты
(ЕТ). 2. Өте цысца, көпке бармайтын. Бірлігі қара ба'-ынан артылмас, халыв жайын, қауым жайын өз тоңтығынан кейін
ойлайтын білгірліктің құйрығы да, өтіріктің құйрығындай, бір тұтам (Ә. Т.).
БІР [ЖАЛҒЫЗ] ТҮЙІР Аз, кішкене
деген мағынада. Бір күні үлкен баласы
басқа жерден пайда-кәсіп кылуға талап
етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, кемnip мен шалға бір түйір де берместен, арқалап кетіпті (Ы. А.). Байлыңтан ыза шектім аңырында Бір түйір мал болмады жаңынымда, Малымның бәрін жинап отт;а
жағып, Отырмыз кедейліктің таңырында
(ҢЕ).

БІР ТҮЛЕК [БҮРКІТ, ЛАШЫН...] Бір
жастан екі жасңа иіыщан цұс туралы айтылады.
БІР ТҮНДІК АСТЫНДА ТҮТШ ТҮТЕТТІ Бір үйде бірге өмір сүрді, Бірақ.
арғы жағынан бір-біріне ңанша құштар
боп ынтығып тұрса да ендігі жерде баяғыдай бір түндік астында бас құрап, түтін*
түтетіп тұру — бұларға бұйырмаң емес
(Ә. Н.).
БІР ТҮРЛІ Өзгеше, ерекше. Нүғманның отырысы, ңалам ұстаған нәзік саусағы, сыпайы киімі бір түрлі жараеымды
(Б. М.).
БІР [ЖАЛҒЫЗ] ТІЛШ [ТІЛІК] Бір
ғана кесіп алған, бір кесім. Біреуге су
әкеліп, отын жарып, Бір тілім нан жеу
үшін отын жағып (Т. Ж.).
БІР УЫС Бір шөкім, алацанға сиярлыц»
Кейде шешем ңалтама бір уыс, жарым уыс
ңуырған бидай салып береді (Б. С.)- Карауытып түрған жалы мен жонын бір уыс
шөп алып сипап сүртіп тастады (М. Ә.).
БІР УЫС БОЛДЫ [БОЛДЫ ДА ҚАЛДЫ] Кіп-кішкене шүйкедей ғана болды,
бүрісті, кірпідей жиырылды. Қырғи куып
түсірген торғайдай, бір уыс цана доп-домалак, болып, тығыла, тыңсырыла... мүсәпірсіп жатңандағы формы адамның сайсүйегі сырңырайтындық көріністе еді
(С. Т.).
БІР УЫС ҢЫЛДЫ Апшысын цуырды.
зәресін алды. Таудай толңын, Тасыды да
жынданды. Жай жарңылдап, Күн сартылдап, Қылды бәрін бір уыс (Б. К.).
БІР УЫС ТОПЫРАҢ Ацын бұл жерде
өлімді бейнелеп отыр (АС). Ңазір тірі дүішеге мен де ортақпын, Осы күн батпай
батып жоғалмакпын. Алдыңдағы асау жас
қайнап тұрған, Мен болмаспын — бір уыс
топырацпын (Абай).
БІР ¥РТ Қыңыр, цырсыц. Шынар намыстанса да, шәлкес, бір ұрт атты жөнге
жүргізе алмай-ақ қойды (СҢ).
БІР ¥РТЫ МАЙ, БІР ¥РТЫ КАН
Бірін жарылцап жатса, екіншісін тонап
жататын залым (адам). Әбен бір ұртында
майы, бір ұртында цаны бар зұлымның
өзі. Қанай Қабанбаевтың жездесі. Қызмет
бабын пайдаланып, ойда орыс, кырда ңазаң еңбекшілерін кан қакоатқан аты шулы
ала аяқ (С. О.). А л мына өлеңде ацын,
жацсылыц та, жамандыц та цылығы бар
деген мағынаны білдіріп түр. Жаңсы менен жаманды айырмадың Бірі цан, бірі
май бон енді екі үртың (Абай).
БІР ҮЗШ [СЫНДЫРЫМ] Жарым-жарты бөлиіек. Бір үзім нан бергенге сөзін
жүргізе білетін есепқой (AT).
БІР ШАЙНАМ Тіске басарлыц, ауызға
бір саларльщ. Ол маған бір шайнаш сағыз берді (AT).
БІР ШӨКШ Азғана, кішкене ғана.
Аспаңда бір шөкім бұлт жоң (AT).
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БІР ШЫБЫҢПЕН АЙДАДЫ Бет бактырмай, ашса алацанында, жұмса жұдырығында ұстады. Атбасар уезін ақтар
үстемдік ңұрып түрған кезде Хазов... мақайдағы елді бір шыбыцпен айдап, кырыпжойып, кан-жоеасын шығарды (С. О.). Таңңыбай, ала бұзауың болайын, нан жауғыр,
ойпыр-ай, бұл үйді бір шыбыцпен айдайсың ғой өзің (С. Ад.).
БІРІ АЛТЫН, БІРІ КҮМІС © БІРІ
ГАУҺАР, БІРІ ЖАҢ¥Т © БІРІ МЕРУЕРТ,
БІРІ МАРЖАН Екеуі де жацсы (асыл) де
ген мағынада. Бірің алтын, бірің күміс
Хош болыпсыз жар-жар! Біріц гауһар, бірің жацұт Ңосылыпсыз, жар-жар. Бірің
меруерт, біріц маржан, Тізіліпсіз, жар-жар
(БЖ).
БІРІ АПА, БІРІ ЖЕЗДЕ Жацын адамдар деген мағынада айтылады. Бірің апа,
біріц жезде Иншаһ алла жар-жар (БЖ).
БІРІ Б¥ЛБ¥Л, БІРІ ТОТЫ Екеуі де
эдемі, сулу, тецдес деген мағынада айты
лады. Бірің булбул, біріц тоты. Жар бо
лыпсыз, жар-жар (БЖ).
БІРІ ЖАРТЫ, БІРІ БҮТІН Тең емес.
Бала: Біріміз жарты, біріміз бүтін, әңгімеміз келісе ме?— деді. Сөйтсе, әлгі жігіт
ңыз екен (ШС).
БІРІ КҮН [ХОР], БІРІ АЙ [Н¥Р]
Екеуі де әдемі, сұлу, теңдес. Біріц күн-дүр,
бірің ай-дүр. Қосылыңыз жар-жар (БЖ).
Бірің хор-дүр, бірің нұр-дүр, Бір тұрыңыз
жар-жар (БЖ).
БІРІН-БІРІ КӨРЕ АЛМАЙДЫ Іш тарлыц жасады. Бацастыц, бірін-бірі көре алмайтын қылық ңаран қалды (AT).
БІРШ-БІРІ ҚИМАДЫ Айырылғысы
келмеді, іші-бауыры елжіреді. Қимаса да
бірін-бірі, Ңайта-қайта ңайрылып. Екі ғашық әрең тірі Тағы кетті айрылып
(С. С.).
БІРШ ҢОЙМАЙ [ҢАЛДЫРМАЙ] Бғрін түгел. Сөйледі Әзім дағы аянбай-аң,
Мен ғаріп бишарамын жүрген саяқ. Әуел-
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де өзі көрген бар кыссаны, Сөйледі бірін
цоймай бастан-аяң (Абай).
БІРІН ҢУАНТЫП, БІРШ ҢУАРТЫП
ОТЫР Алалыц істеу, әділетсіздік ету туралы айтылады. Мына жылпосың ала цол
екен: бірін цуантып, бірін цуартады да
жүреді (AT).
БІРШЩ АУЗЫНА БІРІ ТҮКІРІП ҢОЙҒАНДАЙ Бірінің сөзін бірі сөйледі, бірінбірі цостау імағынасында. Өздері бірініц
аузына бірі түкіріп цойғандай (Э. Н.).
БІРШІҢ ЕТІН БІРІ ЖЕДІ Ңырцысты,
тістесті (АС). Мен көрдім дүние деген иттіңк...ін, Жеп жүр ғой біреуініц біреуі етін.
Ойлы адамға қызык жоң бұл жалғанда,
Көбінің сырты бүтін, іші түтін (Абай).
БІР ІНІ ІШІНДЕ Ішіне бүккен арам
ойы бар деген мағынада. Бір іні ішінде жататын, ін ішінен ін ңазған арам кісі (AT).
БІРІ ХАН, ВІРІ ХАНПІА Бір-біріне
лайыцты бекзадалар. Бірің хан-дүр, біріц
ханша, Хош болыпсыз жар-жар (БЖ).
БІР ШІЕК БОЛДЫ Тамац ішпейтін, тамацты аз ішетін кісіге айтады. Ойын баласы р о й , тамаң ішпей бір ішек болып ңалмасын (AT).
БІТЕУ ЖАРА Ашылмас сыр, ішке бүккен күйік. Әсима іштей ғана күйініп, жүректі бітеу жараға беріп қойып тым-тырыс
жата алмады (М. И.). Іште іркілген бітеу
жарашен кеше бір заманда Баңтығұлға сеніп келген Жарасбай жүрді (М. Ә.). Бітеу
жара боп, дүрдиісіп біраз отырдык. Есік
жақ қаптаған бала-шаға (Б. М.). Өзімнің
де енжұрғам босап, көптен бергі кеудемді
кернеп жүрген бір жалңыңтай, бітеу жара
боп ішімді кеулеген сасық лептей, бұрқ
етіп жас парлап жөнелді (Ә. Сат.).
БІТЕУ ЖАРА ЖАРЫЛДЫ Іштегі түйілген сыр, дерт-<кұса сыртца шьщты, жа
рил болды. Ңатындар цуып сонда әр баланы, Қарғап-сілеп, у-шу ғып ай даланы,
Өйткені Әжібай келіп бүгін жармац, Жүректе көптен бітеу бір жараны (С. Т.).

ГАУҺАР ТАС Асыл тас. Кебісінің өкшесі Мақшардың гауһар тасындай (ҢЖ).
ГҮЛ [-ДЕЙ] ЖАЙНАДЫ © ГҮЛ-ГҮЛ
ЖАЙНАДЫ Қүлпырды, әдеміленді. Жалын мен оттан жаралып Жарңылдап Рагит жайды айдар. Жаңбыры жерге таралып, Жасарып шығып гүл жайнар (Абай).
Жалынды жан оарайым тебіреніп, Көңілдің көкжиегі кетті кеңіп. Ңұлпырды жалпаң дала гүл-гүл жайнап, Мызғымай сулап жатқан бейне өліж (С. О.)- Бала ңустай
іалпынып, Бір кундері ңаз тұрды. Гүл-гүл
жайнап кұлпырды, Бет бейнесі жаз нұрлы
<0. Ш.).

ГҮЛДЕЙ СОЛДЫ Жан азабын шекті,
сары уайымға салынды. Жас кезімде меж
де өзіңдей сұлу болдым, мені көрген еркек
есінен танып гүлдей солушы еді (ҢЕ).
ГҮЛІ СОЛДЫ [ҢУРАДЫ] Өіпірі таусылды, бітті. Ойласаңшы, Мағашым, Кімнің гүлі солмайды? Артын тіле күдайдан,
Бір қалыпты тұрмайды (Абай). Дәл уаңыты жеткенде Талайдың гүлі цурайды, Расулды алган бұл өлім Кімнен жөнді сұрайды (Абай).

ғ
ҒАЖАЙЫП [ТАҢ, АҢ-ТАҢ, ТАҢ ҒАЖАЙЫП] ҢАЛДЫ Қайран қалды, таңырңады. Бұлардың бәріне ғажайып қаласың
және ақылың жетпейді, осылардың бәрі
де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз
ұлы ақыл ма? (Абай). Шәлтік ішінен
апыр-ау, осы кімнің даусы?— деп тац ңалды. Таба алмады. Бір жағынан құла айғыр баспалатып барады (М. Ә.).
ҒАЖАП [ТАҢ] ЕМЕС Таң цаларлыц
емес; солай болуы мүмкін де. Менің
ойым: осы «білеут», «брут» бір сөзден
шышкан деймін, о да қырғыздың нәсілі
болмағы таң емес (Абай).
ҒАЗЫРЕТ КЫЗЫР ИЕ д і н и. Жарылқаушы, күт басиіысы цыдыр деген мағынада айтылып тұр. («Ғазырет, әзірет, қазірет» — арабша жарылкаушы «пір», «қызыр, ңыдыр» — «киелі пайғамбар»). Разырет ңызыр йеміз: Тұр балам, жатпаі —
деп өте берді (М3).
ҒАЙЫП БОЛДЫ © КӨЗДЕН ҒАЙЫП
БОЛДЫ Жоц болды, үшті-күйлі жоғалды.
Володя ңұйындай зымырап көзден ғайып
болды (С. О.). Ңашты ма әлде күш жиып,
Болды бір күн ңыз ғайып (С. Мәу.). Қызды
сыртңа алып ш ы іі . Мен де дайын тұрамын,— дейді де, ғайып болады (ҚЕ).
ҒАЙЫП ЕРЕН0ҒАЙЫП ЕРЕН ҢЫРЫҚ
ШІЛТЕН д і н и. Мүсылмандарды жебеп,
қолдап жүретін, көзге көрінбейтін киелі
бейнелер. Хызыр ие, хызыр пайғамбар
ғайып ерен ңырыц шілтенмен келіп Ңаншайымға айтты (М3). Ерікгі ерке сенің құдіретпенен Келген күнің жарыққа. Хорлар
күліп, дұттыңтап ғайьіп ерен, Нұр себілген бүкіл шарықңа (Б. К.).
ҒАПУ ЕТІ Кешір.— Солай де! Ғапу ет,
жаным! Білмеген у ішеді емес пе (Р. Р.).
ҒАПЫЛ БОЛДЫ Ө ҒАПЫЛ ҚАЛДЫ
Өкінді, цапы цалды, опьіқ жеді, арманда
цалды. Ғапыл боп көп нәрседен бос қаласың, Аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең
(Абай). Ей, Алшағыр, Алшағыр, Сөзіме

ңүлақ сал, Шағыр, Менің атым Қобыланды, Ңара қасқа атың, міне шық, Алды-артыңды карамай шың; Арманда ғапыл болмай шық (ҚБ). Ғапыл болып дүниеден,
Талай жаңсы пенде өтер. Жарлы, жалғыз
демейді, Мыңды айдаған бай да өтер
(ШС). Сәлім де осы сөзді көрді мақұл,
Мақсатңа кетпек керек калмай ғапыл.
Бағанағы жаяуды м ін різіп ап, Жылдамдап
жүріп кетті қылмай таңыл (Мағауия).
ҒАРАСАТ КҮНІ д і н и. Мағшар күні,
щямет-қайым, ацырзаман. Сондағы айтары тар заман туды, бүгінгінің адамдары
әбден бұзылып болды, әкені тыңдарлық
ұл, шешеге иба көрсетерлік қызды таба
алмайтын ғарасат күні таянып ңалды деп
ңапаланады, налиды (Ы. Д.).
ҒАРЬШ ҢЫЛДЫ к ө н е. Қор етті,
азапца салды, мүгедек халге түсірді. Осылайша өзімді ғарып цып, мына сарайдың
бір жағын бұзып, барлық адамдарымызды
жылатып кетті (ҢЕ). Өлтіріп кездескенді
кетер жарып, Неше рет набыт болдык
оған барып. Ашып жеп ұралаған азыіүгы
да, Жүдетіп жұрт біткенді цылды ғарып
(РД).
ҒАРЫП МҮСКШ к ө н е. Бейшара жан.
Біздей ғарып мүскінді Ңандай болып отыр
деп, Неге бір іздеп келмеді (ҢЖ).
ҒАРІП КӨҢІЛ Қайғылы көңіл. Перзентім көріп тіріде, Ғаріп көңілім толар ма
(М 3 ).

ҒАСЫЛЫҢ ЕТТІ к ө н е. Асып-тасты. Кешіргей алла пенденің Ғасылық еткен қатесін (ҢЖ). Ғасылъщ цылмай сөйлейін, Ракман етелік құдая (ҢЖ).
ҒАНІЫҢ БОЛДЫ Ынтъщты, цұмартты,
сүйді. Кекілі бар қараса, ашып бөркін, Ғашъщ болды көрді де кыздың көркін. Жакындасып дасына келді-дағы, Жігіт ңызға
сөйлесті емін-еркін (М. Б.). Ғашыктык, кұмарлық пен — ол екі жол, Кұмарлық бір
нәпсі үшін болады сол. Сенен артың жан
жок деп ғашьщ болдым, Мен не болсам
болайын, сен аман бол (Абай).

ҒАШ ЬЩ
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ҒАШЫҚ ЖАР Шын сүйген жар (АС).
Шын ғашъщ жар болса, Неге өлдім деп
налымас. Онда екеуі кез келсе Бірін-бірі
танымас (Абай).

жақсыльщ тапқанына рақаттанып күлсең,
оның жаіісыльпүгы жаңсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл (Абай).
ҒИБРАТ СӨЗ Нацыл, үлгі сөз (АС). Сел
ҒАШЫҢ ОТЫ ЖАНДЫРДЫ [КҮИДІР- Масгұт ңыдыр шалдан бата алыпты, СоДІ, ӨРТЕДІ] Біреуді сүйгеннен күйіп->жан- ңында шәмсі-жиһан атаныпты. Мағынасы:
ды, Әертті болды. Гүл жайнаған жас жүре- «бұл дүниенің күні» деген, Жетіліп бізгегім балдырган, Еркіндікпен ойға есін ал- ғибрат сөз қалыпты (Абай).
дырган. Дамыл бермей, ұйқы бермей ұзаң
ҒИЛМАН БОЛДЫ Жанын цүрбан цылтүн, Сонда оны ғашъщ оты жандырған ды. Әулиенің дәп өзі болмасам да, Канди
(Б. К.).
дат болып жүруші едім ізгі санға. ¥шпақ,
ҒАШЫҢТАРДЫҢ ШРІ Сүйіскен. жас- кірмек, хор ңұшпаң, кәусар ішпек, Ғилман
тардың сүйеніші, тірегі. Ғашыцтардың тіі- болмац боп жүрем дұрыс жолда (Б. К.).
рі едің, Ләйлә — Мәжнүн сәруар-ай (ҚЖ).
ҒҰМЫР БАҢИ [БОНЫ] Өмір бойы,
ҒИБАДАТ ҢЫЛДЫ Қүлшылыц цыл- өле-өлгенше. Бұл сұм бір мініп алса, енді
ды, сыйынды (АС). Ңайрат, аңыл, жүрек—■ ғүмыр бащ мойыннан түспес. Осыдан ауүшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, лаң болайын,— деп, Алдарға бұдан былай'
рылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: Ей, міну туралы сөз қозғамайды (ҢЕ). Ғұмыр
ғылым, өзің білесің, дүниеде ешнәрсе мен- бойы кусаң да, Жетпес жерге кетіпті (БЖ).
сіз кәмәлатңа жетпейді, әуелі, ғылым,
ҒЫЛЫМ БАҢТЫ Ғылымныц соңына
өзіңді білуге, ерінбей, жалыкпай ізденіп, түсті, ізденді. («Бағу» тұлғасы кейбір сөз
үйреніп, орнына келтірмек — менің ісім, бағу, дау бағу, өсек бағу т. б. өзге сөздерге
кұдайға лайықты ғибадат цылып, ерінбей, жанасып белгілі кылыққа бой үру, соның
жальщпай орнына келтірмек те менің ісім соңына түсу сияқты ұғымды білдіреді).
(Абай).
Ғылым бағу? Жод, ғылым бағарға да гыҒИБРАТ АЛДЫ [ЕТТІ, КӨРДІ] Үлгі лым сөзін сөйлер адам жоң. Білгеніңдг
алды, өнеге көрді, тэлім алды. Мен көрдім кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен сұсының ңанат көбелеікті, О да білер өмірді рарсың? (Абай).
ҒЫЛЫМ ТАПТЫ Сабац оцыды, біліміздемек-ті. Күн шуацдеа жылынар ңалтңұлт етіп, Одан ғибрат алар жан бір бө- алды. (АС). Бұл — ңұдайдан тілеген емес.
лек-ті (Абай). Әрбір ғибрат алмацтың өзі Бұл — абыройын, арын сатып, адам жауде мастьпда жібермей, уаңытымен тоқта- лағандың, тілешпілік. Ңош, сөйтіп жүріптады (Абай). Ғибрат менен алыңдар, Өлге- аң аңыл, мал таптьщ, байыдың. Сол малдынімді көргенің... Өлгенде көрі қараңғы, сарып ңылып, ғылым. табу керек. Өзің таБір күнгідей болмады, Мың күн тірі жүр- ба алмасаң, балаң тапсын, ғылымсыз ақигенім (Шортанбай). Әрбір жаңсы адамның рет те жоң, дүние де жоз{ (Абай).
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ДАБЫЛ ҢАҚТЫ [ССЩТЫ, ¥РДЫ]
1. Қоңырау соцты, барабан ұрғызды. Ашу
га булыьрңан Ғарит соғыс дабылын цацтырып, барлық жауынгерін көк темірге
■орандырды (МВТ). 2. Хабарлады, шацырды, білдірді, жар салды. Бастаган сэуленұрға адамзатты, Ленин қара түнде дабыл
ңацты. Миллион ер көтеріліп, бірге шыкты, Зорлықты талңандады бейне абаңты
(Жамбыл).
ДАБЫЛЫ [ДАБЫСЫ] ЖЕР ЖАРДЫ
Дащы шартарапка жайылды. Сол орманның ішінде Малхуан сұлудың мекені бар.
Малхуан білімді, көрікті деп дабылы жер
жарып жатыр (ҚЕ).
ДАБЫРА ҢЫЛМАДЫ [ЕТПЕД1] Кеп
ке жария етпеді; шу шығармады. Дабыра
цылмай, бүгін түн қатып жүріп кетпекпіз,— деп еді Аман, Алексей оның беліндегі алты атарын үнсіз,сұрап алып, қарап
шықты да, өз беліне байлады (Ғ. Мұс.).

салмады Ардақты ат көгіне (Н. Б.). Бізге,
жолдастар, бүкіл халың қарап отыр, бүкіл
халың қорғаным деп сеніп отыр. Мыктап
соғысуымыз керек, халық сеніміне day түсірмеу керек (Б. Мом.). Менің атыма day
келтірдіңдер деп дарға асуы да мүмкін
дейді (ҢЕ).
ДАЛАРА [ЗАЯ, ЗАЯДА] КЕТТІ Еңбеғі
еш болды, босца кетті... Оларды ңатты да,
тәтті де айта алатын кісі басқармаса, біздің барлық жақсы ниетіміз далаға кететін, сені шақырғандағы ойым осы жөніндегі кеңесу еді (Ә. Ә.).
ДАЛАҒА ТАСТАДЫ 1. Қараусыз цалдырды; 2. Керексіз етті.
ДАЛАДАЙ ҢАН Қан-жоса. («Далай»,
«талай» көне түркі-монғол тілдерінде мухит, теңіз мағынасында айтылған). Самсаған жүмысшылардың ортасында екі вагон
көмір. Вагон жанында бір қазаң жігіт
отыр, аузы даладай ңан... (Б. М.).

ДАБЫС БЕРДІ [ETTI] © ҮН ҢАТТЫ
Дауыстады, дауыстап белгі берді; хабар
лады. Олардың косы ойда екен, өздері
шоғырланып жиылысып алды да, келе
жаттңян ңойшының алдын тосып тұрып
дабыс берді (I. Ж.). Мен ғой келген, деді
Андрей шұңанаңқа жақындаған соң да
быс беріп (ЛЖ).

ДАЛАНЫ [ҮЙДІ,...] БАСЫНА КӨТЕРДІ Азан-цазан ңьілды; бар даусымен
айцай салды. Өзінің есі кеткен кісідей
атын көк тер ғып, осынша шапңанын
оғаштау көрді білем... Сасың күзендей
шаңқылдап, даланы басына көтере күліп
алды (Ә. Н.). Көтеріп кең даланы бастарына «Өлеміз, берілмейміз» десті (F. Малд.).

ДАҒ ЕТПЕДІ д и а л. Түк те етпеді.
ештеме етпеді (Гур., Маң.).

ДАЛБАСАМЕН КҮН ӨТТІ [КЕШТ1]
Уацытын мацсатсыз босңа өткізді. Жас
өмір далбасалыц күнмен өтті. Жеһетпен
көп шаршадым жанды ңинап, Машақат,
сауда сенің базар канун, Түсе тұр жолықңанша жолын сыйлап (А. Ңор.).

ДАЙЫМШЫЛЫҚ ДЫЛДЫ д и а л. Кәсіп қылды, соңына түсті. Шатыраш ойнауды дайымиіылыц цылмады (Орын., Ал.,
Бөр.).
ДАҢ САЛДЫ [ТҮСІРДІ, КЕЛТІРДІ]
1. Бетін шимайлады, бүлдірді, айғыз-айғыз
етіп тастады. Бұлттардың қалкыған көлеңвелері... өзеннің бетіне... ойдым-ойдым
дак салды (ҚӘ). 2. Ар-ұятына нүксан келтірді, атағына кір келтірді. Ғасыр бойы
алысңан дұншандары Маңдайына дац салмас оның күндеп (С. Т.). Жасы үлкен аға
мен Заманы ңатар тещме Дегейсің дац

ДАЛ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Не істерін білмей састы, әуреге салды. Басы дал болып,
шаршап-шалдығып, бір ңарияға келеді
(Ы. А.). Мағаш пен Кәкітай есі шыңқандай
не ңыЛірды білмей, дал болып, үркіп ңалысңан еді (М. Ә.). Алжасты аңыл есінен
Жалын үн толңын жандырды. Болат сөз
кұрыш күшімен Дұшпанды солай дал
цылды СҚ. Сат.).

ДАЛДЫҢ-ДҮЛДЩ
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ДАЛДЫҢ-ДҮЛДІҢ ЖҮРДІ д и а л.
Арсыц-гүрсіц калай болса солай, ебедейсіз
жүрді. Ол еш нәрсені ескермей, далдыңдүлдің жүре береді (Шығ. Қаз., Болыы.).
ДАЛИЫП САЛА БЕРДІ Көңілі масаттанды, масайрады, көцілі кеціп жайдарыланды. Батпақ көңіл жайнаған мынау
көк майса даладай далиып сала берді
(Ғ. Мұс.).
ДАМЫЛ АЛДЫ Тыныштыц тапты, саябырланды. Таң алдында ғана 'азгана да
мыл алған мұрагерлер бүгінгі шайларын
ерте ішті (М. Ә.). Мен ңарсы айта алам
ба? Рас-рас, ұзаң күнде бір дамыл алмайды!— деп іштей аяп та доям (3. Ш.). Ишарат қылды батырға Ңозғалыңыз жиылып,
Сіз жолаушы күн ыстық, Жатып бір да
мыл алуға Елге қарай жүрің деп (АӘ).
ДАМЫЛ БЕРМЕДІ Тыныс бермеді, мазасын алды, тыныштыц бермеді. Жақсы
өттің қайда бар екенін біліп алған ңомағай, ңане, дамыл берсінші (М. Т.). Жау
кейін тұрған екі полкін соғысқа салғанша
дамыл бермей шайқаоа беруіміз керек
{Б. Мом.). [Ол] карамағындағыларға да
мыл бермей егінді күні-түні орды (С. М.).
ДАМЫЛ КӨРМЕДІ [АЛМАДЫ, ТАППАДЫ] Тыныштыц көрмеді, демалыссыз
істей берді. Адамзат аласұрып жем іздейді, Жем тапса енді керек семіз дейді. Тұрмысын жеңілдеуге дамыл көрмей, Түрліше қиындыірқа ем іздейді (С. С.). Жасымнан іске кірдім дамыл таппай, Бір дуан
соңра түсті түгел жаііпай. Бүлдірген бүлдіргенге болғанван соң, Бетіме цоя берді
тағы ңаңпай {Б. Ш. Б.). Бірде ңалиаға, бірде басңаларға еріп, елге шығып, көлік,
түйе жинады, азық-түлік жинады. Сөйтіп,
қыс бойы дамыл таппай майданға, жас
Совет үкіметіне көмек етті (Ғ. Мұс.).

мұнда әкеле жаті^ан қызыл ңарын жас
баланың маңдайындағы соры ма? (М. Ә.).

ДАҢҚҚА БӨЛЕДІ © ДАҢҚЬШ ШЫҒАРДЫ Атағын шығарды, цүрметтеді. Ңыруіар еңбектің арңіасында қол жеткен мұндай көп жактыльіқ оны «білімді жіпіт» де
ген даццца бөлеп, беделін де арттырып
әкеткен (М. И.). Ойласақ кім сүймейді мантағанды, Бай даңқьін шьіғаруға ойына
алды (Б. Өт.).
ДАҢҢЫ АРТА [ӨСЕ] ТҮСТІ © ДАЦ
ДЫ ЖЕР ЖАРДЫ [ӨРЛЕДІ] Атағы элемге эйгілі болды; күллі жұрт цадір түттыг
Біздер мыңты болғанға, Достарымыз сүйінсін. Даңқымызға жер жарған. Көре алмаған күйінсін (С. Мәу.). Сөйтіп кемпір'
шалдың еңбегін аіқтаған баланың білімділігі, тапқырлығы жер-какке жайыла бастады. Осылайша баланың дащы жер жарады (ҢЕ).
ДАҢҢЫНА ТАСЫДЫ Атына семірді,.
мэз болды. Арғы атаң қыдыр ңонған Дулар қожа, Даңцына Дәукем деген келдім
тасып. Бергенің бір сөзіме татымайды,
Қалды ғой көңіл шіркін жаман сасып
(Ш. Ңар.).
ДАРАҢЫ [ТАНТЫҢ] ӨСКЕН АДАМ '
Бетймен өскен, әдепсіз өскен. Жүгенсіз,.
дарацы өскен адамды тантық демеске нв'
шара? (AT).
ДАРҒА АСТЫ Асып өлтірді. («Дар» —
араб сөзі, жазалы кісіні асып өлтіретін
арқан байлаған ағаш). «Ол — жалғыз-ақ
«дарға асу» — деген жерде, ішінен бір түрлі тіксініп ңалды. Әкесіне сене алмай, сескене ңарап «соны істейді-ау» деп бір ойлаДы (М. Ә.).
ДАРДАЙ [ДАП-ДАРДАЙ, ЕҢГЕЗЕРДЕЙ, СОМАДАЙ, СОҢТАНДАЙ, СОЙДАУЫТТАЙ...] БОЛЫП Үп-үлкен бола тұрып^
ДАҢ [ДАҢҒАЗА] ҢЫЛДЫ У-шу, дәу, дөкей бола түрып деген шағынада.
(«Еңсесі биік үлкен үй» дегенді ңырғызайқай-үйқай болды.
ш а —«дардайған чоң үй» дейді). Біз осьг
ДАҢ БОЛДЫ Дал болды. Ел естірте колхозды іргесін қалап жатқанда әкеңе
алмай, есі шығып, даң болды (ҢЕ).
маза бермей, еңіреп отыратын жылауық
бала едің. Ңарай гөр енді, дардай жігіт боДАҢҒЫЛ [САРА] ЖОЛ Тура түзу лыптыі (Н. Ғаб.). Сомадай болып, сопайып
жол, дұрыс жол. (Даңғылдың — магым, жалғыз ңайтңаның не? (AT).
берік деген де мағынасы бар: «сара» ■
— ең
ДАРДАЙ ҢЫЛДЫ Әлдецандай етти
дұрыс, бірден-бір түзу деген мағынаны
білдіреді. Мысалы, сара басшылык дейміз. Шәкен мырза ішінен Ңазанғапты айуанға
«Отынның ең жақсысы» дегенді қырғызша теңгерсе, сыртынан «Қазекелеп» дардай
«отундун сарасы» дейді. «Таңдау» деген- цылады (Ғ. Мұс.). Эрбір өздеріне пайдалы
ді «саралау» деп те айтамыз). Ол қия ңа- деген сөздерін дардай цылып т;ампайтыіг
зір даңғыл жолға айналған. Онымен жаяу жаэады (С. С.).
да, аттылы-арбалы да, машина да күні-түДАР ЕТТІ 1. Дауысын дарылдатып
ні құрдай ңатынайды (ЛЖ). Екі немесе шығарды. Тәпелтек сары жігіт — Қаби
бірнеше мал тұқымының қажетті ңасиет- гармонды құлаштай созып дар еткізді де,
терін ұштастыру жөнінде мичуриндік био бұлғаңтата жөнелді (ЛЖ). 2. Жыртылды.
логия ғылымы дацғыл жол ашты (М. Е.). Атқа міне бергенде жайшылыңта тар етек
Азың-түлік елімде Арзандады әрбір жол. дар ете цалды (AT).
Коммунизм таңына Алдымызда даңғыл
ДАРИҒА, ҢАЙРАН ЕР-АЙ © ҢАЙжоп (О. Ш.).
РАН ЗАМАН-АЙ! к ө н е. Өкініш, аяныш..
ДАҢДЫ СУДАН ТАСҢЫЗДЫ Екпін- («Дариға»— парсы сөзі: қап!, әттегенедеіті, желіктірді; жалпы дүрмекке сал- айі мағынасыңда; «юайран»— ардақты^
ды... Найманды дацды судай тасқызып, сүйікті, қымбатты мағынасында қынжылу,.
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ДАУЫС

назалану түрінде келеді. Ал «дариға», сам дауа тілерсің. Өлшеніп берген өмір«қайран» сөздері өткенге өкініш, аяныш бар, Уақытыңмен жүрерсің (Б. Ө.).
ДАУ ҢУДЫ [БАҚТЫ, САЛДЫ, САУретінде, өліп кеткен жас жігіт, белгілі кісі,
аяулы ер туралы айтылады. Осы мағынада ДЫ] Жанжалдасты, таласты, Жол ңуған
«хайран» түрінде монгол тілдерінде де ңазынаға жолығар, day цуган бәлеге жокездеседі. «Қайран» дегеннің осымен бай- лығар (Мақал). Ауылдың алты ауызын
ланысты өкініш түрде айтылатын бекер, айтып алып, сонан соң салсаңдаршы мабосқа деген мағынасы да бар. «Дариға», ған салмақ. Алтау түгіл, бір ауыз айтпай
«-ңайран» дегеннің орнына «есіл», «еоіл жатып, Дұрьіс па day салуға азырканып;
ер-ай!» деп те келе береді. Ңырғыз тілінде- (Ң. Сат.). Дау сауған адамдар екен (ШС).
гі «Жаманға айткан сөз қайран» деген
ДАУ САБАСТЫ Дауға түсті, айтысыпмақал ңазақтың «Жаманға айтқаның там тартысты.
нәрседен таласып, day•
га сөйлегенмен бірдей» деген маңалына сабасудыц Болмашы
қажеті жоқ (AT).
жуъщ келеді).
ДАУСЫ АИШЫЛЫҚ ЖЕРГЕ ЖЕТЕДАРИЯ КЕИІТІ, ТАУ ӨТТІ Қиын-цьісЗор дауысты деген мағынада айтыла
тау жол шекті. Шын адикат жар болсаң. ДІ
Менің асыл текті есегім бар. Ақырса
Дария кеиііп, тау өтіп, Бізді іздесең керек- ды.
даусы айшылыц жерге жетеді — деді Қоті (БЖ).
жанасыр (ҢЕ).
ДАСТАРХАНЫ МОЛ Пейілі кең, цолы
ДАУСЫ КЕЛСЕ Айта алса, даусы
ашыц, цонацжай. Аргымаң ат жығылар, жетсе.
Алайын даусым келсе желіп-жеАлдын ңазып орласа. Әркім болар ағайын, ліп, Гулесе басылмайтын мен бір көрік.
Дасгарханым -мол болса (М. Сұл.).
Ат жалын өзім тартып мінгеннен соң. Су
ДАТ ЕТТІ Айтып, жария етті. Бір жы- ду цыз, келіншекке болдым жерік (БШБ).
рау өз руының ерлігін паш етсе, қарсы
ДАУСЫ К...ІНІҢ АСТЫНАН ШЫҚ.
жырау сол рудың айтылган ерлігінің кем- ТЫ Міңгірледі, жөндеп жауап қата алмашілігін, қатесін дат етеді (I. Е.).
ды деген мағынада, (Ән сала алмайтын,
ДАТ ТАҚСЫР! к ө н е. Хандардың, даусы нашар кісі туралы да айтылады).
сұлтандардың алдына бас иіп барған цара
ДАУСЫН СОЗАДЫ Әнді сазымен мэбұцараның лауазымды сөзі. («Дат» — пар нерлеп
айтады. Созады Біржан даусын
сы сөзі, көмек, жәрдем, кешірім тілегенде қоңыр ңаздай,
Басңаға бір өзіңнен жүрмін
айтылады, қыргызша кешірім арызды жазбай. Бас қосқан
болады
«даттуу арыз» дейді). Хан кемпірді ша- деп, Жанбота мазамдымәжілісіміз
алды ала жаздай
ңырып алып, оның басын тағы алмаң бол- (Б. Ңож.).
ды. Кемпір: — Ойбай, тақсыр, дат! Хан: —
ДАУСЫ СЕМБЕДІ Айғайы басылмуАл, датыңды айт,— дейді (ҢЕ). Хан тағы
да таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен ды; үні өшпеді. Таймас шыны ма, өтірігі
кіріп келіп: — Дат, таксыр!— дейді.— Да- ме, ойбайлап, алға қарай шаба жөнелді...
тың болса, айт!— дейді хан аі{ырып (ҢЕ). Даусы әлі семген жоц (Ғ. Мұс.).
ДАУ ТӨРТ БҰРЫШТЫ, ҚАМШЫ ЕКІ
ДАТЫ БАР Айтатын арыз сөзі бар.
Азага арнап әкелген Тоғыз шұбар қүнан ¥ШТЫ Дауды эр сацца жүргізіп айта бебар. Жәие азаға әкелген Көрген жан ңа- руге болады деген мағынада.
рап тұрғандай Алты шұбар атым бар,
ДАУЫС АЙТТЫ [ҢЫЛДЫ, САЛДЫ]'
Айтатұғын датым бар (ШС).
Өлген адамды жоқтады, күңіренді; жоцДАУА ЖОҚ Шара жоц, ем жоц, лаж тап, мұц-зарын шағып жылады. Кешкі
жоц. («Дауа» дегөн сөз «бар», «көп» деген бейуақытта осы тігілген үш үйде Оспансиякты бірея-саран сөздермен гана жана- ның үш өйелі үш белек дауыс айтады.
сады. Бүл сөздермен «дауа» өзінің түбір Зейнеп Оспанга күніне екі рет емес, тіпті
қалпында да, тәуелдеулі ^алпында да жа- үш і{айтарадан дауыс айтып отырды
наса алады: «мұның дауасы бар ма», «не (М. Ә.). Айгыз жарының денесін үйінен
дау бар» т. б.). Дауа жоц кей адамның дауыс цылып шығарып салған (Қ. И.).
жаманына, Мылжыңның дәл осындай наДАУЫС БЕРДІ 1. Үн цатты. Ңаңпаның
данына (С. Дайр.).
ар жагына келіп дауыс берген ашык үнді
ДАУ АЙТТЫ Қарсьі сөз сөйледі, нара- әйел, әдейі тесіктен сығалап келгендерді
зылыц білдірді. Өз үйінде өзендей күркі- болжап көрмек еді (М. Ә.). 2. Мацүлдап,
рейді, айтса day. Кісі алдында кірбеңдеп, ризалъщ білдірді, ерік білдірді, сайлады.
Әркім шешіп өз еркімен ңалағанга дауыс
Шабан, шардаң және шау (Абай).
бермек (С. Маш.). Халық сүйген депутатңа
ДАУАСЫН ТАБА АЛМАДЫ Емі бол- бір кісідей дауыс берді (СҢ).
мады; қолайы табылмады. Кемпір-шал
ДАУЫС КӨТЕРДІ Наразыльщ білзар жылады баласы үшін, Көзінің көңіл дірді, ашу шацырды, жекіді, үрысты. Ханұры баласы үшін. Еш дауа іздегенмен кімді алып кетті... Нұрым да жоқ. Шиегтаптырар ма, Жүрекке терең түскен дауа тей мына баламен жалгыз калдым деп, Бе
сы үшін (М. С.).
лым кемпір дауыс көтерді (X. Е.). ЖайіпьіДАУА ТІЛЕДІ Көціліне медет, шипа лыкта тіл тигізгенде, Сәни оны дауыс кәіздеді. Дүниеге мейман көңілім, Мақтан- термей-ац, сабырлы сөзімен мысын ңұртыа
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тастар еді (Р. Ә.)- Бүркітбай! — дейді, даусын көтеріп,— не керек сондай сөз... жетпей ме (С. М.).
ДАУЫСҢА САЛДЫ [ҢОЙДЫ] Бір
нәрсені аныцтау үшін цол көтертті, ортаға
салды. Жексеннің айдалуы туралы дауысца салады. Кедейлер бастығы Есім боп
қол көтерісе бастады. Аңырындап бірінебірі ңарай барып бәрі көтереді... (М. Ә.).
ДӘДЕСІН [ҢОЛЫНА] БЕРДІ Көкесін
көрсетті, ең мыцтысын көрсетті. Талай
Амантайлар өтіріктің дәдесін беріп барады... (Ғ. Мұс.).
ДӘЙЕК ТҮТТЫ [ТАПТЫ] Тыным гага
ты,• сабырлылыц көрсетті. Осыдан кейін
ол Тәңірбергеннің касында дэйек тұтьіп
отырмай, бала орнында ұшып-қонып, үй
шаруасын істеп жүрді (Ә. Н.).
ДӘЛДЕК ТАНАУ Танауы дәлдиіп турған. Қара бұжыр дэлдек танау, көзі ұясынан шығып адырайған, ұзын бойлы сопиған бір жігіт үйге кірді (Б. М.).
ДӘЛ [ТАП] ҮСТШЕН ШЫҢТЫ [ТҮСTI] Тап басты, кез болды. Әңгіменің Әәл
үстінен түсті (AT).
ДӘМ АЙДАДЫ [БҮЙЫРДЫ, ЖАЗДЫ,
ТАРТТЫ] 0 ДӘМ-ТҮЗ [ТҮЗ-ДӘМ] АЙДА
ДЫ Белгілі себеппен бір жерге сэхі,
жолы түсті.— Енеке, ңайда бармас ңан
айдаған, Татпайды түзды ңайдан дәм
айдаған. Дәмің болса, бер сана жан енеке,
Мен бір мүңлың бишара тәңірі айдаған
(ҢКБС). Шашубай менің атым, елім қырда, Сол кырдан дэм бұйырып келдім мұнда. Кәрі аруаңтың орнында бір шыраңшы,
Ңалың ел, аманбысың Жетісуда? (Айтыс).
ДӘМ БЕРДІ [ТАТҢЫЗДЫ, ТИИЗД1]
Тамаң ішкізді. Келдік, жеңеше. Анада
өзіңіз ңолыңыздан дәм берген Шақан балаң да келді (Ш. X.).
ДӘМДЕС [ДӘМДЕС-ТҮЗДАС] БОЛДЫ
Бірге жүріп, дастарңандас болды. Ақан
серіні кезбен көрген, дэмдес-түздас болран Доскей, Хамит аңсақалдардың естеліктері — аңын мұраларын зерттеуде маңызды материалдар (ҚӘ).
ДӘМДІ СӨЗ Көңілге конымды, мәнді
әңгіме.— Ол өзіңе байланысты. Ңұлакдеа
жағар дәмді сөз бар да, құлақты сарсытар
татымсыз сөз бар. Сенікі соның ңайсысы
екенін естіл көреміз,— деді Ееенбек
(М. И.).
ДӘМЕ ЕТТІ [ДЫЛДЫ] Үміт артты,
үміттенді, дэмеленді. Онан да айт, сен
менен ^андай дэме етпексің? Ңаза^ша
айтқанда, менен сұрамак; бұйымтайың
жов па? Мен аңшалы адаммын, шүкір,
саған не сұрасаң да қысылмай бере алам
(Ғ. С.). Жыл мойыны жақын ба деп дәме
кылысып еді, көвек аяктап мамырға да
такадық. Біращ аіқпан қаңтардай боп әлі
ңақап тұр. Енді не қалды? — деп, Базаралы түңіліп отыр (М. Ә.). Байлар жүр
жиған малын корғалатып, Өз жүзін онын

беріп алар сатьші. Онын алып, тоқсаннан дәме цылып, Бұл жұртты қойған жоқ
па ңұдай атып? (Абай).
ДӘМЕСІ БАР [ЗОР] Үміті, ниеті, тали
бы күшті. («Дәме»— «жоқ», «ңыл», «ет»
тәрізді сөздермен де тіркеседі). Сіз екеуді
де көпсінейін дейсіз бе, Ендеше менің
үшеу-төртеуден де дәмем бар (С. Б.). Жапалаң ңоңыр ңаздан дәмесі бар (ШС).
Бөбекті бағлан сойып бақты енесі, Біраң
та тоңтар деген жоц дәмесі. Алданып қалар еді-ау, мейірімді ана. Жалғыз-ак аман
туса нәрестесі (Б. А.). Боран да қалмады
бір ңыр соңынан, Ңылжақтап келе жатыр
ңарт ант ұрған, Дегені болмаса да дәмесі
зор, Соқтығып, етеді көп ыржаң-ыржаң
(Ң. А.). Тоңтар заң институтына түсе алмаса да, проку рорлықтан дәмесі зор еді
(Н. Ғаб.).
ДӘМ ҢАЙЫРДЫ д и а л. Ас цайырды,
бата цылды (Көкш.: Ең., Шуч.).
ДӘМ ТАТҢАН ҢҮДЫҢҢА ТҮКІРДІ
ЛСацсылыща жамандыц істеді. кайтып кірер есікті цатты серіпті. кесірлік жасады.
Ңұсайынды көрген соң цу құйрық Шалматай әңгімені ушықтырмай майда бикеге
салып, бұл шіркіннің дэм тащан цүдыцца
түкіргеніне өкпелегендігін айтңан да, оны
енді Ңұсайын араласқан соң, «тастадым»
деген (I. Ж.).
ДӘМ [ДӘМ-ТҮЗ] ТАТТЫ [АЛДЫ]
Та,мац жеді, ас ішті. Біздер дастарңан үстінде отырмыз, міне, дэм татып
(Жамбыл). Енді дәм де татпағаны ма шіркіндердің (С. М.). Ана әкең, апаң, ағаларың — бәрі де мына ауылдарға кіріп
амандасып, үлкеннің баталарын алып,
үлкен үйлерден дэм татып шыксын дейді
(С. С.). Содырға керек десе дәм татқыза
да алмай ңалдық (М. Ә.).
ДӘМ-ТҮЗЫ АРАЛАСТЫ Аралас-цұраластыкта болды, алыс-берісі, царым-катысы болды. Майыр екеуміз бірге де талай
істестік. Дәм-тұзымыз араласты ғой. Енді
мені айыптайтын басңа қағаздарың бол
са, бәрін түгел шығар,— деді Ңұнанбай
(М. Ә.).
ДЭМ-ТҮЗ [НАН] ҮРСЫН [АТСЫН]
Арамдыц істеген кісіге айтылатын царғыс: тащан дәімніц цүшырына (цұсьірына) жолық деген мағынада. («Дәм» мен
«тұзды» ңадір тұтуды мынадан да байқауға болады: қазақ «құдай ңаласа»,
«ңұдай исе» деудің орнына «дәм жазса»,
«дәм бұйырса», <дәм-тұз айдаса» деп те
айта береді). *Дәм ұрсын» деген қарғыс
бары, «татқан дәмге ңас ңылған адам
оңбас» деген өсиет өлең бары есімде
(С. М.).
ДӘМ-ТҮЗЫ [ТҮЗ-ДӘМІ] ЖАРАСПАДЫ Бір-бірімен тату-тэтті тура алмады,
келіспеді, отаса алмады. Дәстүрі жарас□ағанның дәм-тұзы жараспайды (Маңал).
Жұмабектің бір дәм-тұзы жараспай-ат{
қойған кісісі Ермек. Әйтеуір сонау Моск-
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вада щып жүргеннен-аің екеуінің арасы
жуыспады (Т. А.). Үндемеймін, кінәмді
мойындап күрсіне беремін. Үйленгенім
де рас-ты. Сол баяғы Сағадаттқа үйленгемін. оТүз-дәміміз жараспадыь...— дейді
Зейін ітпінен (Ә. С.).
ДЭМ-Т¥ЗЬШ [ТҮЗ-ДӘМШ] АҚТАДЫ
Ішкен дәм-түзының царымын ңайтарды;
ойлаған жерінен шьщіы, үмітін, сенімін
ацтады. Дәм-тұзын актап елімнің, Салай—
ын ойран мен жауға (Д. Ә.).
ДӘМ-ТҮЗЫНА ТАПСЫРДЫМ [САЛДЫМ] Дәм-тұздың қасиеті үру мағынасында. «Дәм-түзыма тапсырдым* дегеннен артьщ ңарғыс казаңта болмайды
(С. М.). Сөйтіп, Сапактың төрін де, көрін
де көзіне көрсетіңдер. Тайласып тартынсаңдар, дэм-тұзыма салам, ңұдайдың да,
адамның да алдында жауабын өзім берем
(С. Тал.).
ДӘМ-ТҮЗЫН [ТҮЗ-ДӘМІН] АТТАДЫ
Жацсылыща жамандык істеді; циянат
жасады, үмітін актамады, опасыздыц жасады. Олай дегенше, ата, түлен түртіп
жүрген балаңның өзіне айтсаңшы, бізден
кетіп, дәм-тұзды. аттап, жолы болар деп
пе ең? (М. Ә.).
ДӘМІ КЕТТІ Қадірі кетті, мәнісі цалітады. Үзынағашта көп жүріп қалдық.
Бұл жердің дэмі кетіп барады (Б. Қыд.).
ДӘМІН АЙЫРДЫ 1. Дәмін сезді, ажыратты. Жылан қан дэмін айыра алатындарды шаңыртады (ҢЕ). 2. Жаман мен
жацсыны, зиян мен пайданы таныды, түсінді. Талғамын қара, дүниенің дэмін
айырып қапты (AT).
ДӘМІН АЛДЫ [ТАТТЫ] 1. Татып
көрді. Тыпырлап тас астында кемпір ңалды. Мүстапа ағызып тұр ңызыл ңанды,
Түйіліп ңарға, кұзғын, ңұрт-ңұмырска,
Ңан ұрттап аузының дэмін алды
(Ғ. Малд.). Адам дертті болмай ма құса
тартып, Тұщы ұйқы ұйңтай алмай түнде
жатып, Ептеп бағып, есерге ем таба ал
май, Тәтті тамақ жей алман дэмін татып
(Абай). 2. Мәнісін біліп цалды, тіршілік
тетігін түсінді. Махаббат, қызың кім көрер; Оның да дәмін татпаса? Біржола
басты кім берер, Жаныңа ңайғы батпаса
(Абай).
ДӘМІН БҰЗДЫ 1. Дәжін кетірді, айнытты. Сабаны ыстай алмай, ңымыздың
дэмін бұзыпты (AT). 2. Шырцын алды,
бүлдірді. Сол заманда-ак надандар шырыш
бұзған, Жалғанның дэмін бүзып хауіп
кылғызған. Аңыл мен мал екеуін асырай
алмай, Арашашы іздепті ңатын, ңыздан
(Абай).
ДӘМІ ТАУСЫЛДЫ Өлді; өлер шац
келді. Дүниеде татар дәмім тауеылғанша,
Жүремін, тарта-тарта ғашық зарын. Біреуге бір көргеннен ғашық қылдың, Ажарсыз бір наданға нәсіп ңылдың (М. С.).—
Баяғыдан бері сендердің кылғандарың аз
емес. Дәмдерің таусылған сағат осы шы10-160
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ғар. Енді дүниемен коштасыңдар,— деді
Бекболат (С. Шәр.).
ДӘНДӘН БОЛСЫН Мыцты, мүғал болсын. («Дәндән»— парсыша, піл сүйегі, тіс).
Пышағымның басы қайдан болса онан
болсын. Сабы тек дәндэн болсын (АӘ).
ДӘНЕКЕР БОЛДЫ Екі кісінің, нэрсенің арасын байланыстыруға себеп болды.
Ал ерлі-байлы адамның жиренішті турмыс ыніа дэнекер болып тұрған жіпті үзетін бір нәрсе бар, ол — талаң (Б. М.). Біздің достығымызға оқуды жаіңсы меңгеретін алғырлығымыз дэнекер болды (С. К.).
ДӘН ҢОЙДЫ д и а л. Алдады, мүзға
оіырғызды. Ңап аа^ніамды алып, мынаның дэн цойып кеткені-ай? (Гур., Маң.).
ДӘНІГІП АЛДЫ Қүнъиүгы, үйір бол
ды; дэміне цызъщты. Жас болса да малды сүюді берік тоңыған, дүниені ыстық
көріп дәнігіп алған бай баласы ңуанғаннан қызарьш күліп жіберді (М. Ә.).
ДӘНІ СУАЛДЫ Қуарды. Ңұрт жегендей қуарып, Дәніц тандыр суалып, Елдігің кетіп ыдырап, Алтын тағаң сөгіліп,
Абыройың төгіліп, Барынан да жақсы
еді, Жоқ болғаның мұнан да (Д. Б.).
ДӘРГАЬЫНА БАС ¥РДЫ Құдіретіне
табынды. Шешесі сонда сөйлейді, Уа дедім кұдайға, Дәргаһына бас үрдым (ҢЖ).
ДӘРЕТ СЫНДЫРДЫ © ДӘРЕТКЕ
ОТЬІРДЫ Бұл фраза «түзге отырды» мағьінасында да цолданылады. Шығанақ
көпке дейін жауап қайтармай ойланып
қалды. Ңабыш дәрет сындырып келіп,
қайта отырғанда ғана сөзін бастады
(Ғ. Мұс.).
ДӘРЕТІ Б¥ЗЫЛДЫ [СЫНДЫ] На
мазы цаза болды. Дәретім сынып кетті, тез
дәрет алып келе кояйын деп тартып отырыпты түлкі (ҚЕ). («Дәретің бұзылмас,
бізбен бір болсаң» түрінде әжуа мағынада
да келеді).
ДӘРЕТІН КӨМГЕН МЫСЫҢТАЙ Жашандығын бүгіп цалды, жасырып цалды.
Ңасболат дэретін көмген мысықтай өткен
кінәсінің бетін бүркей салды (Т. А.).
ДӘРКҮМӘНЫН КЕТІРДІ [ШЕШТІІ
Ешбір шүбә цалдырмады деген мағынада.
(«Дәр» дегеннің о бастағы тікелей мағынасы «бөлшек», «титтей бөлек». «Малдың
бір бөлегі» дегенді ңырғыз тілінде «малдың бир даары» дейді). Көрсетші жылы
шырайыңды, көңлімдегі дәркүшәнымды
кетірші (М. Ә.). Мен-дағы жүргенім жоң
малдан күсіп, Айттым, балам, басыңа
мейірім түсіп, Ертең ерте мысыңмен дайын болып, Көңліңнің дәркүмәнын алшы
шешіп (Абай).
ДӘРМЕН БОЛДЫ Күш-цуат, тірек бол
ды. Сәуірдің әрбір күні дертке дәрмен,
!Ңұдайым дэрмен бол деп етер пәрмен.
(Бір малы шаруаның екеу болып, ҢысгауІдан ел шығады алуан-алуан. Күлісіп,
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ңұшаңтасып әзіл егер, Әйелдер кеш жөнелтіп кейін і$алған (ЬІ. А.).
ДӘРМЕН ЕТТІ д и а л. Қуат тұттьі.
Екі баласынан айрылгалы көп жыл болды, ңайбір дәрмен етер жалғыз баласы
бар (Ң. орда., Жал.). Зеңбірекшілер асылып татікіге мінгенде, Баян Фроловты
сүйемелдеп, тіктеліп отыруына дэрмен
етті (Ә. Н.).
ДӘРМЕН j СОҢ Шама, күш-цуат цалмады. Оның қі. зғаларға дэрмені жоқ, тек
саусақтарының басы ғана ңыбырлайды
(Ә. Ә.).
ДӘРІ БОЛДЫ Бұлданды, әлдецандай
етті. Малы жоқ ноғайлының беретұғын.
Неге дәрі цылайын өңшең масты (ҢКБС).
Иттің боғы дәрі болса, дарияға тышады
(Мақал).
ДӘРШ ҢЫЛДЫ Мацтады, мадацтады.
Ел боет^а айтады екен дэріп цылып, Келіп
ем ңайтарар деп ңарыш? ңылып. Сондағы
бар алғаным тоғыз ijapa, Орнымнан тұрғызбадың арьщ ңылып (III. Ңар.).
ДӘС ӘУЕЛІ д и а л. Ең алдымен. Мұнда дэс әуелі келген ноғайлар аталарымыздың аты болған (Жам., Св.).
ДӘТІ БЕРІК Шыдажды; көңілі шімірікпей, цаталдыцпен шыдап цалатын кісі
туралы айтылады. Сымбатты, оқтай түзу
бойың мінсіз, Бұл жаңта сенде-аң көрдім
мұндай көрік. Аспанға бой созасың, үндемейсің, Тәкаппар, жалғыз өскен, дәтің
берік! (С. С.).
ДӘТІ [ШЫДАМЫ] ЖЕТПЕДІ [ЖЕТТ1]
Шыдамады, төзімі таусылды, көңілі
дауаламады. Оған ңарауға өзге жұрт.тың
дэті жетпей, назары сынып, сазарып сұлк
тұр (Т. А.).
ДӘУ ДЕ БОЛСА Әйтсе де, цайтсе де,
сірә. Дәу де болса шолақ белсенділердің
біреуінің мінген аты ғой, ңаңғырып жүрген! (Ғ. М.).— Ңалай оқиды екен, ол
жағын білмейсіз бе? — дел сұрады Жакыпбек, дәу де болса, жақағы екі тентексің ғой деп ойлап... (М. И.).
ДӘУЛЕТ БІТТІ [ҢОНДЫ] Бац цонды,
байлыц бітті. Дәулет бітсе жаманға, Се
лем берер жеңменен. Бір өзің қайда барасың Адамсыз халың, елменен (М. Сұл.).
Байлар, олар өздері де бір күн болса да,
дэулет цонып, дүниенің жарымы қолында
тұр (Абай).
ДӘУЛЕТКЕ ЖЕТТІ Қолы жүрді, байыды, тұрмысы көтерілді. Уайым аз, үміт —
көп, Ет ауырмас бейнетке, Бүгін-ертең
жетем деп, Көңілге алған дэулетке (Абай).
ДӘУЛЕТ КЕТТІ [ҢАШТЫ, ТАЙДЫ,
КӨШТІ, ҢАЙТТЫ] Бац тайды, байлъщ
кетті. Дәулет кетіп біреуден, Біреуге жаңа ңонады. Нала болып біреулер, Біреулер риза болады (М. Сұл.). Дэулет көшіп
біреуден, Біреуге ңонар жаңадан (М. Сұл.).
Бейілі кетвен жігіттен, Еш береке бол-

майды. Дәулеті цаищан жігітже, Береке
келіп қонбайды (III. Ңар.). Ңұроағы ңұшақ
байлардан, Дэулет таймас демеңіз. Жарлы
байға тең келіп, Жайлауға жарыоа кошпес демеңіз (Б. Ң.). Қалыпты ңыздың ко
лы шолад болып, Ісін істеп ас жеуге олаң
болып. Кесір болып бұл ісі дэулет цайтып, Ақырында бай өлді харап болып
(М. Б.).
ДӘУЛЕТКЕ MAC БОЛДЫ Байлыцца
масаттанды, кекірейді, терісіне сыймады.
Дэулетке мае боп кейбіреу, Көтеріліп
есірген. Менің артыің малым деп, Салтанатты сәнім деп, Маіутан қағып ісінген
(М. Сұл.).
ДӘУЛЕТ Ң¥СЫ Байльиf, бацыт. Шалдың бір әйелі, екі баласы, бір дэулет құсы болыпты (ҢЕ).
ДӘУЛЕТІ АСТЫ © ДӘУЛЕТІ СУДАЙ
ТАСЫДЫ Мыңгырған байлық, көл-көсір
молшылыц туралы айтылады. Ағын жесең, ақылың жаннан асар, Сарыны алсаң,
дэулетің судай тасар. Егерде ңызыл жеміс
алып жесең, ¥рғашыда жан болмас сенен кашар (Абай). Дәулеті асцан, Ері
арыстан, Әділдігі — қасқа жол (Б. К.).
ДӘУЛЕТІ БАСЫНА КЕЛДІ Бағы басына конды. Түсім бе деп қорзрамын, Рас
па, қалқам, көргенім, Басыма келді дәулетім, Патшалык сәулетім (М3).
ДӘУЛЕТІНЕ СӘУЛЕТІ САЙ Төрт түлігі сай, төрт жағы цұбыла. Дэулетке сәулет сай. Мәдениет үйіміз, мектебіміз, магазиндеріміз ңаладағыдан бір кем емес
(Б. Ж.).
ДӘУЛЕТІ ШАЙҢАЛДЫ Тұрмысы нашарлады, басынан бағы тайды, жұтап
калды. «Оның бұрынғы малы кайда?»
деп Мұрат әркімнен сұрап көріп еді,
... біреулері «ңазақтың жұт дейтіні бола
ды, шырағым, бөрі-қарысы бар. Дәрекеңнің де дәулеті шайкалды» — деді (Т. А.).
ДӘУРЕН КЕШТІ [СҮРДІ] Кезінде билеп-төстеп цалды, үстемдігін жүргізді,
жацсы өмір сүрді, рацат тұрмыста болды.
(«Дәурен» — араб сөзі, уаңыт, өмір деген
магынада). Күшікбайдың кім екендігін,
басынан қандай дәурен кеиікендігін әрібері өтіп жүрген керуеннің көбі білуші
еді (М. Ә.).
ДӘУРЕНІ ЖЕТТІ Заманы келді. Шырағым, енді сенің дәуреніц, заманың жетті, соған лайык әрекет иесі бол (АӘ).
ДӘУРЕНІ ӨТТІ Басынан жацсы күні
тайды. Заманым өтті басымнан, Дэуренім
өтті басымнан, Бұл не деген іс болды?..
(С. С.). Рани: Дэурені өтіп, күйреуге
айналғандар жанталасуда (HI. X.). Бурыл
толңын көбік бұрқыратып, Ңұмды үйіріп
тауға, гасіуа ұрған. Дәурені өтіп, оның
ызғары бітіп, Кемейіне кесе тас тұрған
(Б. К.).
ДӘУІР АЙНАЛДЫРДЫ д і н и. Ислам
дініндегілердің ұғымы. бойынша өліктг
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жерлемес бұрын күнәдан арылту мағынасында цолданылады.
ДӘУІРІ ЖҮРДІ Би-лік цолында болды; айтцанын істетті, заманы келді...
Сайдалының дэуірі жүріп, айтңаны келіп
тұрғанда, төменгі Қарауылдың адамдары
бірге бас қосыс болыпты (ШС).
ДӘУІРІНЕ САЛДЫ д і н и. Ацыретіне
салды, өлгенде таратып беретін нәрселері
ретінде царады. Содан тұрып, «ендеше өз
обалың өзіңе, бір жаңын адамың мерт
болса, дәуіріне саласың ба?» дегені ғой
(А. Н.). '
ДӘУІТ ВАС Кішкене бас. (Дэуіт пен
биесау бір жәндік; басы кішкене болады;
әдетте тұлпар атты мақтағанда етсіз кішкене басты боп келетінін бөліп айтады).
Дәуіт бас, қамыс құлақ, қуарған жақ
(I. Ж.).
ДӘУІТТІҢ ҚОРЖЫНЫНДАЙ Діни
үғымда үш пайғамбардың (Сүлеймен, Му
са, Дәуіт) үш заты (жүзік, аса, цоржын)
кереметке ие болған. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай,
Дәуіттің цоржынындай ңасиеті бар (ҢЕ).
ДЕГБІР ТАППАДЫ [ТУТПАДЫ] Көңілі тыншымады, тағат цылмады. Таланған
ңұлынды көргенше дегбір таппаған ол
(Жандос) әкесіне... еріп барса, оң жав
санының қоң еті үңірейіп ойылып ңапты
(С. М.).— Біз қателескен жоң сияқтымыз,— деген Сейілбектің сөзіяе ден пой
май, саудагер кашан ұстағанға дейін
Кузьменко дегбір таппаған (К. Т.).
ДЕГБІРІ ЖОҢ [ҢАЛМАДЫ] 0 ДЕГБІРІ ҢАШТЫ [КЕТТІ, ҮШТЫ] Шыдамсыз, ғағатсыз; асып-сасулы, цорыцты,
үрейленді. Бір ңатын үйден шықты қауап
басып, Асығып дегбірі жоц асып-сасып.
Жүсіп айтты ңатынға: шаңырды да, Ко
реши жалғызымды болса нәсіп (А. А. Ң.).
Төзіміміз таусылып, дегбіріміз кеткенімен,
директордың касчңабағына карап үн-түнсіз түйелі адамды күттік. Омбы карды
кешіп, қалбалаңтап, ол да жетті-ау әйтеуір і(С. Мәу.). Шымкентте тұратын ңайнағасының «шыктым» деген телеграммасын
алысымен-аң оның дегбірі үшып, қауқары кетіп ңалды (Ә. С.). Айкай көтеріліп
бара жатңан соң, ас иееі Бекпембеттің
дегбірі цашцандай болып, өңі сұрлана
түсті (Ғ. С.).
ДЕГЕН ҚАРА ҢАСҢА ЖАРЛЫ Маңдайында царасы жоц нағыз кедей. Сорлы
шал цара цасца деген жарлы, Көрмеген
өмірівде бір де малы. Қаңтығып бір-бірінө
тілерсегі, Ңысты күн отын ала ағаш бар
ды (С. К.).
ДЕГЕН ҚОЖА БІЛМЕСТІҢ ӨЗІ Ешкімге білдірмей жүмысьін бітіретін кісі.
ДЕГЕН САРАҢ БАЙ Нағыз сараңның
өзі. Шыі{ бермес Шығайбай... заманның
деген сараң байы; өзі тойоа да, көзі тоймайтын бай екен (ҚЕ).

ДЕЛДАЛ

ДЕГЕШ БОЛДЫ Айтцаны болды; ойлағаны орындалды, көңілдегісі болды.
Тәңірберген өзінің дегені боларын біліп,
жылтыр ңара мұртын сипап, насаттанып
күлімсірей түсті (Ә. Н.).
ДЕГЕНІ ЕМ БОЛАДЫ «Түп» деген түкірігі дәрі болды, айтцаны dayа болды;
аузынан шыццан сөзі орындалды. Жалпы
қазақ баласыін тегіс жисаа{, Тезекгің мына отырған жемі емес пе? Ңара казаң
балпылдап кеп сөйлейсің, Тезектің бір
дегені ем емес не? (С. А.).
ДЕГЕНШЕ БАҢЫЛ ЕТКІЗДІ Айтцанына көндірді, дегенін істетті. Көнгісі
келген руларды ақылмен көндірді, ал
көнгісі келмегендерін ңос шоңпарын бірдей сілтеп, ван-жоса етіп, күшпен дегеніне бацыл еткізеді (I. Е.).
ДЕГЕНІНЕ ЖЕТТІ Мацсаты орындал
ды. Арыстан туған Исатай, Дегеніне жете
алмай, Арманда өтіп кетті деп, Олардың
кегін алуға (М. Ө.). Сілкінеді қолда тұрып
кетейін деп, Ойлаған максатына жетейін
деп. Жолдан шьшедан залым мен дұшпандарды, Ңаһар ңылып дегеніне жетейік
деп (М. Ң.).
ДЕГЕНІНЕ КЕЛТІРДІ Айтқанына келтіріп істетті, көцілдегісін орындатты. Дегеніне келтіріп, Есебін тапқан киыннан.
Дау-асыз науңас кез болды, Көз тиді ме
екен жиыннан (А. А. Ң.).
ДЕГЕНШЕ КӨНДІ Айтцанына бой
сүнды, лажсыз көнді; келісті. Балықшылар әрі-бері толңып, ақыр аяғында ТентекСодырдың дегеніне көнейік деген пәтуаға
келді (Ә. Н.).
ДЕГЕНІНЕН ШЫҢТЫ Айщанынак
шыцты, ырцынан сырт кетпеді. Әліби зөті
жуас кісі. Үй ішіне билігі жүре бермейді.
Биыл да кызы мен кемпірінің дегенінен
шыға алмай, ыссы түскенше теңіз жағасында отырып қалды (Ә. Н.).
ДЕГІШПЕ ӘҢГГМЕ д и а л. Жай, анаумынау жайындағы эңгіме. Ал сендердің
дегішпе әңгімелерің бітті ғой (Ң. Орда.,
Арал).
ДЕДЕК ҚАҢТЫ © ДЕДЕКТЕП КЕЛЕДІ 1. Зыр жүгірді, алды-артына царамастан зытты. Мен заводқа жавындай
бергенімде, еңгезердей біреу дедек цағып
кетіп бара жатты (ЛЖ). Көп қойда бір
жаяу жүр дедек цағып, Иті бар жетектеген шывжыр тағып. Сонша қойға мен ив
болмас едім, Жүргенін таңырңаймын ңалай бағып (С. Ә.). 2. Ңорцып калтырады.
Бармаймын деп мен айтсам безек қаңтың, Дәу пірің келгеннен соң дедек цақтьіц
(ҢӘ). Ғайни асықңан үстіне асығып, тәлтіректеп, дедектеп келеді (С. С.).
ДЕЙШДЕ ОТЫРДЫ д и а л. Ыцпалында болды. Сен оның дейінде отырсыц
(Көкш., Қ. ту).
ДЕЛДАЛ БОЛДЫ Арада жүріп екі
жақты бітістірді.

ДЕЛЕБЕСІ
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ДЕЛЕБЕСІ ҢОЗДЫ Арцасы цоздыкеу-кеуге еріп цызды, көтерілді, желікті.
Делебем цозып кетті дүбір көріп, Алайын
мен де біраз жорта желіп (М. Әл.). Делебесі трозған қаракер... дөңгелеумен келіп
ірарақшыны айналды (Ғ. С.).
ДЕМБЕЛ [ДЕМБЕЛШЕ] ДЕНЕЛІ Орта
бойлы толыцша келген адам. Менің көршім — Академияның биология институтының ғылыми ңызметкері Михаил Ми
хайлович Самосенко — дембел денелі жалпақ бет, ет-женді жігіт (Ж. Ж.).
ДЕМ БЕРДІ 1. Демеді, сүйемелдеді,
күиь-цуат беріп көтермеледі. Бұлардан көңіл суып, ңызың тозьш, Таза жүрек нэпсімді меңгеріп ең. Нәпсіме жүрегімді сул
тан қылып, Тоқтатып өз бойыма дем беріп ем {Ә. Тәң.). 2. Еліртті, цайрап салды,
айдап салды. Оразбайларға астыртын
дем беріп отыратын өздерінің де арам
саясаты бар-ды (М. Ә.).
ДЕМШҢ а РАСЫНДА Жылдам, лезде,
тез арада, көзді ашып-жұмғанша, қас пен
көздің арасында. Кемпір мен Ңадиша
демнің арасында әкей-үкей болды да ңалДы (А. Т.).
ДЕМ САЛДЫ д і н и. Ауру кісіні цожа-молдаға үшкіртті. Молданы тезірек
шаңырып, дем салдырмаса болмас,—
деп еді, бала жастьыртан басын жұлып
алып, міңгірлеп басын шайіқап ңолын сілтеді (Б. Тұр.).
ДЕМ ¥РДЫ д и а л. Жын үрды, жынданды. Дем үрған ба өзіңді, тегі, күле бервсің? (Алм., Жам.).
ДЕМІ БІТКЕНШЕ Өмірінің соңына
дейін (өлгенше). Қасың ңаның қалғанша,
соңғы деміц біткенше, күшіңді отаныңа
берген Нұрсұлтан жолдас, сені елің де
үмытпайды (Ғ. М.).
ДЕМІНЕ [КЕУДЕСШЕ] НАН ПІСТІ
Өр көкіректік істеді; мацтанып ісіп-кепті,
паңсынды, ешкьмді менсінбеді; жетісіп
шалцып отырды.— Осындай деміне нан піскендер әр жерден-ақ шығып жүр (С. Ад.).
Келерсің деп жөніне, Көрсетермін көзіңе
Нан пісіп тұрған деміңе (ҢБ).
ДЕМІ ОТ БОЛДЫ Күйіп-жанды, ыстығы бетті шарпыды. Деміц жалын от болып, Көзім атқан оц больш, Бір сілтесем
талай бас, Домалады жоң болып (Б. К.).
ДЕНЕ БІТІМІ Тұла бойы, түлғасы,
жаратылыс цалпы (АС). Не үшін десең,
дүниеде жүргенде туысың, ;ущ, тоюың,
ашығуьщ, ңайғың, ңазаң, дене бітіміц,
шықңан жерің — бэрі бірдей (Абай).
ДЕНЕСІ ТҮРШІКТІ [ШОШЫДЫ1 Те
бе шашы тік тұрды, аза бойы тітіркенді.
Түбінде ңарақшының тұрдым тосып, Бэйгеңді алушы едім талай ңосып. Алдыңғы
ат баран емес, ңылаң дейді, Сол жерде
тұра алмадым денем шошып (А. Ңор.).
Түсіп жатқан оқтан сол екі орга қарының көпірши бұрқырауын көргенде бір

секувдтай Павлоның денесі түриіігіп кетті
(Ө. Ң.). Ңаоңамның тобесіне дәл төгілген,
Жаңбырдың моншацнмоншаі; тамшылары.
Томен ңарай зымырап пәрменімен, Денемdi түршіктірді, шымшылады (Т. Б.).
ДЕН ҢОЙДЫ Назар аударды, ыцылас
цойды\ ілтипат көрсетті, көңіл бөлді;
бой үрды. Көпшілік Сармолланың сөзін
үлкен ыңыласпен, аса ден цойып тыңдағандай болды (М. Ә.)- Жоң, онысына мен
сеибеймін, анық, адикат көзі жетіп, ден
койып, үйып сенбейді (Абай).
ДЕН ТАРТТЫ Іш тартты, іш бүрды.
Төремен оязы бір, жері таңау Сарманов
чиновниктің айтуынша Оразбайда бүл
төреге қарай ерекше ден тартцан бір сыр
бар боп шьщ-ты (М. Ә.).
ДЕНІ САУ [ТАЗА] 1. Ауру емес, он
екі мүшесі аман, тэні сау. Бір залалсыз
момынды ауру қылып, ifop ңылады екен.
Кейбір ұры, залымның денін сау қылады
екен (Абай). Дені саудыц — тәні сау (Мақал). 2. Жаны, көңілі аі$. Деніц таза болмаса, тіл тазасы не керек (ШС).
ДЕНІ ТЕТІК Сырқаты тэуір. Мағаш
қала жайын көп естіп, Әбіштің дені тетік
кездерінде өз аузынан да коп ұгынған
еді. Өтегелдіге Алматының бакша жайын
баян етті (М. Ә.).
ДЕР КЕЗІНДЕ [ШАҒЫНДА] © ДЕР
КЕЗ [ПІАҢ] Дәл мезгілінде, нағыз өз
уа^ытында. Біз болсаіқ кеше дер кезінде
Есболат Ңарасуына жетіп қондык. Түн
бойы айғай салып, атой беріп белгі де
жасадың (М. Ә.). Мына ңыз — кедейдің
қызы. Дер шағында оқуға түскен, оңырльщ жағдайы толық (С. М.). Адамбек
[Ңойшыбайға]: жүмыстың дер кезі ғой,
көлік артыла ма, шырагым (Ғ. Мұс.).
ДЕРТ БАСТЫ Уайым жеді, цайғьірды.
Сексенде селкілдетіп бір дерт басып, Басыңды игере алмай ырғақтайсың (К. Ә.).
ДЕРТКЕ ДАУА [ЕМ, ДОРМЕН] Жан
ра, ауру-сырңауға шипа болды. Дертке дауа
іздеген, Тірліктен күдер үзбеген (Д. Б.).
Оның алма секілденген беттері, Үшыңтырды, дертке дауа етпеді. Ңатты қысып му
тантам™ тұрғаның Жатсаң-тұрсаң еш ойыңнан кетпеді (Б. К.). Сен едің сарғайганда дертіме еда, Өзіме өле-өлгенше біліп ем
тең (Б. К.). Аң ңылаң жылңы жай тартады деп, ак биенің сүті, щ байталдың еті
дертке дәрмен болады деп сенетін (С. С.).
ДЕРТКЕ ДЕРТ ҢОСТЫ Ауруға ауру
үстеді', цайғыға щйғы жамады. Надан
бақсы-балгерлер емдеймін деп қазак халИының дертіне дерт косканнан баска еш
нәрсе істей алмады (А. Бис.).
ДЕРТ ҢОЗҒАДЫ 1. Ауруы күшейді.
2. Уайымы үдеді, шері күшейді. Қозғалған дертке Өршіген өртке, Мың да бір
дауа, Тозды шоп (Б. К.).
ДЕРТТІ БОЛДЫ 1. Ауруға шалдыцты.
Осы бала дертті болды, жазылары екі
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ұдай (AT). 2. Шерлі болды. Жаны ашыр
жалғыз-жарым, ағайындар, Олар да ңұтын құйып пайдаланды, Қайғылы талай
қыздар дертті болып, Өмірі ңыска болып
ұзармады (іҢСХӘ).
ДЕРТІ АРТАДЫ Уайымы, шері күшейді. Батаңды бер, жан ата, Шөберең
сырын сарқады. Егер бата бермесең, Шөберең шердің кұлы боп, Күн санап дерті
артады (Д. Б.).
ДЕРТІНЕ КҮЙДІ Уайымдады, цайғысына өртенді. Қоймады дертің куйдірмей, Не салсаң да тартамын (Абай).
ДЕРТШ ҚАШЫРДЫ Сауъщтырды,
сырцаттан жазЬы. Көңілің суыін ішсең
ашылады, Денеңде бар дертіңді цашырарады, Өксіген оттай жанып жануарлар,
Өзеннен раңат тауып басылады (Ы. А.).
ДЕС БЕРГЕНДЕ Жол болғанда, қудай
оңдағанда. Құдайдың dec берісінде, ңара
нөсер төгіп берее, сонда ғана өрт басыла
ды (С. Ш.).
ДЕС БЕРДІ Ырыц берді, айтканга көнӘі, сөзге цулац асты, бой сунды. Күш
коллектив еңбекте, Еңбекке dec бермекте,
Шығамыз біз манданта, Еңбек жауын
жеңбвкке (С. С.). Таза дұс талпынбай-аң
аштан өлсін, Жем іздеп бір жемтікке шағылғанша, Деп ойнап өз нәпсіме dec беріп
ем, Жас күнде ңызылға ңол көп сермеп
ем (А. Ңор.).
ДЕС БЕРМЕДІ [БОЛМАДЫ] 1. Жол
(кезек) 6epmedi, теңдік 6epMedi. («Дес»—
парсы сөзі, күш, қуат мағынасында). Айлық істі сағаттың іс көрмеген, Басқаға
тайталаста dec бермеген (Ш. Ңош.). Өзім
де баоңа шауып, төсюе өрледім. Казашка
кара сөзге dec 6epMediM. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім (Абай). 2. Буйырмабы, Ke3iicnedi, opынdaлжadы. Баң ңонбайтын жігітке, Іздегені dec болмас (ШС).
ДЕСТЕЛЕП СОҢТЫ д и а л. Бірінің
артынан бірін айтты, усті-үстіне төneлedi.
Алданазар әңгімені дестелеп соғып отыр
(Қ. орда, Арал).
ДЕС ТИДІ Есесін, гедЗігік aлdы. Әміріне щ патшаның амал данша! Алпыс
үй айдалада жатыр аңша. Дариғіа, dec
тиер күн келер ме екен, Етер ек сан
етіңді борша-борша (ҢӘ).
ДИДАР ҢОСТЫ Жүзбесті, кезікті, жолыкты. Жүзіңді көрген кұмар сүйінемін,
Көрғенпье dudap цосып күйінемін, Сыпатың көзден таоа болғанван соң, Мае бо
лып, арманда боп иілемін (А. Ңор.).
ДИДАРЫНА ТОЙМАДЫ Жүзіне цаpaydan тоймабы, аса цұмар бoлdы. Бір
сағаттай көрмөсем Дибарына тоймаған
(ҢЖ).
ДИХАН ТЫШСЫН! 0 ДИХАН ДАРЫСЫН! Егінің өнімбі болсын, береке болсын deeen мағынаба егіншілерге, жер

ДОСЫ

audayuibinappa айтылатын тілек. («Дихан» — парсы сөзі: о бастағы мифологиялық мағынасы — «жер атасы». Орта Азия
халықтарында ертеде жерге бай аңсүйек,
алпауытты «дихан» деген, бертінде бүл
сөз «ңара шаруа» мағынасыка ие болған).
ДОБАЛДАЙ [БІЛЕУДЕЙ, КҮПТЕЙ]
БОЛДЫ lcindi, ісініп-цабынбы. (Бұл фра
за, көбіне «көз» сөзімен байланысты айтылады. «Добал» — балшыңтан істелген
ңабырға жар; парсы тілінен алынған
«дуал» дегеннен шыққан болу керек).
Бозжанов келді. Оның сол қолы добалбай
болып ісіп кетіпті.— Ей, сенің ңолыңа не
болған?— дедім.— Кеше кешке бұршақтай
минаның жащ^асы тиіп, соның кесенаты
ғой (Б. Мом.).
ДОДАҒА ТҮСТІ 1. Көкпаршыларбың
цалың уйірілген тобына Kipdi. («Дода» —
«үйірілген топ», шаршы топтың ортасынаи
додаға түсіп көкпарды шығарушы күшті,
тәсілңой жігітті қазақ «шабандоз» дейді).
Көкпар жақтан манағы «ағараңдап» жүрген арық боз бала шауып келеді. Сөзіы
ентігіп зорға айтады. Көкпар dodara түсіпті (ЛЖ). 2. Талауға салды, жан-жаща
сүйреді.
ДОЗАҢТАН ӨТШ КЕЛГЕНДЕЙ Ажал
аузынан цайгтып оралғандай.
ДОҚ ҚЫЛДЫ Сес көрсетті, айбат көрсетті, дөң айбат ңылды. («Дохт»— парсыша, қабілет, күш; жек көру, ұнатпау).
ДОЛДАНЫП, К...Ш ЖҮЛДЫ Долда»
dbt, көк беттенді.
ДОМАЛАҢ АРЫЗ [XAT] Bipeydin
үстінен жасалган шағым; жасырын хат.
Советтік баспасөздің бетінде бомалац
арызға орын жоқ (ЛЖ).
ДОМ БОП ЖАРАҒАН Жуп-жүмыр бо
лып семірген, семіріп күйіне келген. Құнанбайдың астында шұбалаң құйрың торы
аты бар. Дом боп жарап алған есік пен
төрдей үзын торы ат көлденең тұр (М. Ә.).
ДОРБА САҚАЛ Қауқиған сақал. Енді,
міне, әбден бабына келген теке сақал,
борба сацал қара, сары, қызыл шырайлы
іпалдар тіс шүқысып, кекіріп койып отыр
(М. Сүн.).
ДОС-ДҮШПАНЫ КҮЛДІ Мазш{ етті.
табалабы. Ата-анасын зарлатып, Бір дыз
үшін кетті деп, Дос-бұшпаның күлмей меі
(ҢЖ).
ДОС ЕПЗ, ДҮШПАН СЕГІЗ Досыңнан
бушпаныц кеп беген ұғымда айтылаӘы.
ДОСЫНА БІР ҢЫЛЫМ Жора-жолдасына бір цалыпты. Досына бір цылым,
Дұшпанына жүз мың түрлі амалдым
(«Шайыр...»).
ДОСЫ СҮШНІП, ДҮШПАНЫ КҮЙШДІ Цызыцты, цуанышты өмір cypdi. Екеуің
адал некемен қосылып, өмірді ракатта

ДӨНЕН
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еткізерсіңдер. Осындай зор мәртебеңе досың сүйініп, дүшпаның күйінер (ҚЕ).
ДӨНЕН ҢЫМЫЗ Төрт күн тұрып ашыған кымыз. Тай кымыо, құнан ңымыз,
дөнен цымыз. Тең-теңдей ңара нарға са
баны артңан (Н. А.).
ДӨҢ АЙБАТ КӨРОЕТТІ Сырттай, сырт
көрінісімен айбар, цыр көрсетіп, уркіте,
шошыта келді.
ДӨҢ АЙНАЛМАЙ Көпке бармай, узамай. цыр аспай. Вір көрмеге тәп-тәтті,
Ңазаны мен ңалбаңы. Дөң айналмай ант
атты, Бүксіп, быдсып ар жағы (Абай).
ДӨҢГЕЛЕК ЖҮЗДІ Бет-әлпеті домалацтау деген мағынада. Мәнзифаның ау
лы жеткізбей-ад дойды. Осы сәтке бидай
вңді, дөңгелек жүзді Мөнзифа көз алдына
елестейді (ЛЖ).
ДӨҢГЕЛЕК ШАРУА Орташа эл-ау Ца
ты бар адам. Беркімбай жеңіл үйір жылңысы, бес-алты сиыр, отыз шамалы
қой-ешкі тұяғы бар дөңгелек шаруа болатын (С. О.).
ДӨП КЕЛЕДІ Дәл, сэйкес (сай) келеді;
іиамалас келеді. Ерлігім ерлігіне дөп келеді, Байлығына байлығым еп келеді
(Жамбыл).
ДӨП ТИДІ Нысанаға дәл тиді, тап келді. Тоқтама жөнел! Жөнеле бер! — деп
Абай атына қамшы баса берді. Ңарабас
өз ішінен: «Мына балаға Байдалы сөзі
дөп тиді-ау! Ширығып келе жатқаны солау!» — деп ойлаған (М. Ә.).
ДӨП ТҮСТІ 1. Дэл түсті. Аспалы шамның жарығы дөп түскен қыздың дөңгелек
жүзішегі үлкен мені Әбілбекке кәдімгі
күнде көріп жүрген таныс адамның меңі»
дей (X. Е.). 2. Үстінен түсті.
ДУА ҢОНДЫ Бул жерде киелі, аса
цасиетті деген үғъипда айтылып тур. Үш
арыс Ысты деген ел емес пе? Үш жүз
айналасы жер емес пе? Дулаттай дуа
цонған болмаоа да, Оенімен Албан, Суан
тең емес пе? (Айтыс).
ДУА ҢЫЛДЫ к ө н е. Жацсы тілек тілеп бата оцыды.
ДУАЛЫ АУЫЗ Айтцанын екі етпейтін, беделді кісі туралы айтылады. Мен
жырлайын, Сөзде қалау болмасын, Шынықтыра шыңдайын. Дуалы ауыз сөз
табар, Ңұлашымды жазайын (Н. Б.).
ДУАНА АЙТТЫ д и а л. Хабар айтты,
жар шацырды. Биыл дуана айту керек.
Ертең болатын жиналысңа бүгін дуана
айту керек (Жамб., Тал.).
ДУАСЫ ДАРЫМАЙДЫ Сщыры втпейді. Ңорғанның сыртында тұрып қыз бен
молданы дуалай бастайды, бірақ қыздың
оңуы басым больш, торы аттың (қатынның) дуасы дарътайды (ҢЕ).
ДУАСЫЗ АУЫЗ Берекесіз сөзді, көкіме; бәтуалы сөзі жоц адам. Өз басыңды

білмеймін, ал әкеңді көріп едім... Пакыр
көптірме болатын. Қызыл сөзді желге
шашкан, дуасыз ауыздың нағыз өзі еді
ғой,— деп қарт софы кеңкілдеп күлді
(Ә. Н.).
ДУАСЫ ТИДІ Бата-тілегінің цайыры
болды. Балама сол шалдың дуасы тиіп
өнерлі болды (АӘ).
ДУДАР ШАШ Қалың, уйпалац шаш.
(Кей уаңыт бұйра шаш, сең-сең басты да
*дудар шаш» дейді). «Әке-ау, әкем-ай,
әруағың атты ғой» деп ышқына күңіренген таныс дауысты естігенде, әлгі таңбаға
көзін дыса ңарап, мең-зең болып отырған
дудар бас, толық ңара жігіттің ұйқысы
шайдай ашылды (С. Ад.).
ДУ ЕТЕ ТҮСТІ Беті уяттан, ибалыцтан алауланып, цызарып кетті. (Ішкі сезім
толңыны).— Ңандай науқас!— деп, Мағыш бірінші рет Әбішке шапшаң сұрақ
бергенде, жүзі де дайтадаін ду ете түсті
(М. Ә.).
ДУШАР БОЛДЫ Кезіге кетті, тап бол
ды. Дәл осы машиналар сигналдары,
шаңдары, қарбалас-әбігерлері орталыңты
дым-дуыт карбаласка салып жатқан шадта Айсұлу да үлкен кесірлі әбігер күйіне
душар болды (М. Ә.). Іші-тысы тең
жаман, Қап-кара батпад лай-ды. Оған
Душар болғандар Өкінішпен жылайды
(М. Сұл.).
ДҮҒА АЙТТЫ [ҢЫЛДЫ, ОҢЫДЫ]
Аллаға жалынды, тілек тіледі (АС). Онымен сезімді тазалывда кіргендігіңді, кәміл
ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафтығының соңында халық көрер сыртымды да
пак етемін, һэм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пак етемін, бұл пактіктің үстінде аллаға дүға айтамын деп әзірленесіз
(Абай). Үмітім бар сіздерден, Дуға кылып
қойсаңыз, Раңым айтып біздерге (Д. Б.).
Өмірде ойға түсіп кем-кетігің, Тулағыш
мінезің бар, жүрек, сенің. Сонда сенің
отыңды басатұғын, Осы өлең оцитуғын
дүғам менің (Абай).
,
^_Д¥ҒАДА БОЛ Тілектестік
тілектес
бол, бата қыл. Ты'м'Тголмаса, жан ата,
Дуғада болып тұрыңыз (AT). Мұратына
жеткір деп, Дүғада болып тұрсын-ай, Бес
уаідыт намазда, Көңілін маған бүрсын-ай
(БЖ).
ДҮҒАЙ СӘЛЕМ Көп-көп сэлем. Дуғай
сэлем жазамын Күйісбайға, Бермек бол
тан айғырдың көзі ңайда? (Абай). Сэлем
де менен бароаң дуғай-дуғай, Мен жүрмін
күйігіңнен кешіп лай (ХӘ).
ДҮҒАСЫ ЖІБЕРМЕДІ д і н и. 1. Тілеген тілегі цабыл болды. Шығып ең
амандасып келмес белге, Оралып өнеріңмен дайигық елге, Тілеген ел дуғасы іжібермейді, Айналып аді{у ңұстай, қондың
көлге (Ә. Тәң.). 2. Біреудің істеген, жасаған ырым-жырымынан мерт болды.
ДҮҒАСЫНА КІРГІЗДІ д і н и . Өлген
кісіге тие берсін деп дүға, бата оцыды;
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дүға цылды, тие берсін деді.— Жұрт сені
өлді деп дүғасына кіргізіп жүр еді. Өзің
о дүниеден келгеннен саумысың,— дөді
Кәлен күліп (Ә. Н.)ДҰШПАН КӨЗІ Басца кісіге сыр бермеу үшін алдарщта істелген әрекет. Ңұнанбай әнеу күні Базаралының сымбатын
мактап, туысына сүйсіиген еді. Бүгін кеп
ке дүшпан көзі болеа да, бұндайлық азаматңа аяныш керектігін айтты (М. Ә.).
ДҮШПАННЫҢ ОТЫН СӨНДІРДІ, досТЫҢ ОТЫН ЖАНДЫРДЫ Дұшпанын мұңатты, досына игі көмек етті.
ДҮБІРГЕ ҢЫЗДЫ Думан жарысца елікті. Көрейін мен де толғанып, Келгенікше
шаманың, Дүбірге кызған. жүйріктей Ңызып тұр әзір табаным (М. Сұл.)ДҮЗГЕ ОТЫРДЫ © СЫРТҚА ПІЫҚТЫ
Дэрет сындырды. Жылан, құрт ұрықтары
тырнаң астындағы кірді паналайды, қолға дүзге отырғанда жұғады (Е. О.).
ДҮЙІМ Ж¥РТ Шаршы топ, күллі халыц, барлыц халыц. («Дүйім» дегеннің
тікелей мағынасы — әр түрлі, неше алуан.
«Әр түрлі, қосынды дәрі» дегенді кырғыз
тілінде «дүйім дары» дейді). Жұріттың
бәрінен көп жылаған — Қалампыр. Біраң,
■ол жылай отыра, ңайғылы дүйім ,жүрттың
бәрінен артың кайрат көрсетті (С. М.).
ДҮКЕНДІ БҮЗБАДЫ Өмір цызығының шырңын, салтанатын кетірмеді. Дүниеден үміт үзбегін, Дүкеніңді бүзбағын
<БЖ).
ДҮКЕН [ӘҢГШЕ-ДҮКЕН] ҢҮРДЫ
Әңгімелесті, мәжіліс цүрды. Сол әже
■бүгін тағы бақта отыр, Гүлі көп, саясы
мол жаңта огыр. Өзіндей аналардың вадымында, Әңгіме-дүкен. цүрып бапты-аң
отыр ,(Ж. М.). Ңозыкем ойын ойнар, дүкен
күрып, Ашуланса кетеді тошгы бұзып
(ҢКБС). Бақытты өмір кезінде, Бар әлемде теңі жоң, Баңытты бала туады, Бала
мен егіз ұлы боп, Колхозданған ауылда,
Жаңсы жыр дүкен цұрады (Жамбыл).
ДҮЛЕЙ КҮШ Көзсіз, топас цажырцайрат. Дүлей күшке царсы тұра алмай,
аң жүзін мөлдір жасы жауып талмаусырап жатқан «жас иісті» тағы да бие сауым мезгіл әурелей, аға сұлтан әлден
уақытта орнынан тұрды (I. Е.)ДҮНИЕ БАҢИ Өлген, емірден өткен.
деген мағынада. Ажал жетсе бәндеге, Ду
ни е бақи. болмақ жан (БЖ).
ДҮНИЕГЕ БОЙЫН АЛДЫРДЫ Дүниенің цызығьіна түсті, өз еркін дүнпеге билетті. Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған
<Абай).
ДҮНИЕГЕ КЕЛДІ Туды, жаратылды,
пайда болды. Иесінің дүниеге 'келгенін
сездіретін ақырғы белгісі, томпиған бейіт
аз уақытта жоғалмаң, із бітпек (М. Ә.).

ДҮНИЕ

ДҮНИЕГЕ КЕҢ Жомарт, пейілі кең.
Отыз жасзңа келгенде, Дүниеге кең едің,
Отыз беске келгенде, Ңара судың бетінде
Шайңалып ақцан сең едің (Б. Ң.)ДҮНИЕГЕ КӨЗІ ТОЙМАҒАН © ДҮНИЕГЕ ТОЙМАҒАН Ңанағатсыз, мешкей,
обыр, тойымсыз. Ал, Күреңбай, азамат,
Алтын, күміс, жамбыны Ңоржыінға салып жинады. Дүниеге көзі тоймады, Тастайын десе вимады (Е. Ң.). Нәпсім қарар
таптың ба, Дүниеге тоймайтын. Бір шыны
шай іше алмай (Ш. Қ.)ДҮНИЕДЕН ӨТТІ [КЕТТІ, ОЗДЫ,
КӨШТІ, ЖӨНЕЛДІ, ҢАЙТТЫ] © ДҮНИЕ
САЛДЬІ Өлді, цазаға ұшырады. Ңұс
конбас кұла жапанда Жылай-жылай бір
жалғыз Дүниеден өтті дегейсің (ҢЖ). Жас
кетіп біреу дүниеден, Арт жағына қалдырған, Әкесі мен шешесін. Қартайып
жетсе казасы, Төлейді бала есесін
(М. Сұл.). Оеміейден терт ат алдым бес
жүз теңге, Тоймадың, екі көзім бұл жалғанға, Көрмедім қатын-бала, өз үйімде,
Мен көштім дүниеден енді арманда
(Ш. Қ.). Ңүтылщы оан ңатерден киын-а$ыспак, Еңбегі жанып еді тура нұсқап. Ңайран камірр жөнелді дүниеден, Жеті жыл
әділдік ңып тұрған ұстап (Ә. Тәң.). Шырағым, Әділжан, жас қалдың. Келін алып,
ңызығынды да көре алмадым, мен бұл
дүниеден. озғалы жатырмын, адал сүт
емген әйел ал (ҢЕ). Онан соң .ңайта сөзге
келген де жоц. Сол жерде Сарыбай да
дүние салды (ҢКБС). Кейін тағы бір ет
асымдай мезгіл өткен соң, таңға таңаған
кезде Дәркембай Әүние салды (М. Ә.).
ДҮНИЕ ЕСІГІН АШТЫ Өмірге келді,
тіршілік әлеміне енді. Туғанда дүние есігін ашады өлең, Өлеңмен жер ңойнына
кірер денең. Өмірдегі кызығың бәрі елецмен, Ойласаңшы, бос ңаңпай елең-селең
(Абай).
ДҮНИЕ ЕСІГІН ТЕУІП АШТЫ Бүл
жерде ақын ескі өмір цүрсауын бұзьіп
шыцты деп отыр. Ескі дүние есігін теуіп
ашып, Кіріп келді ол жүзінен жалын шашып (Ң. А.).
ДҮНИЕ ЖАЛҒАН [ФЭНИ] Дүние мэңгілік еліес, тез өтеді деген мағынада.
ДҮНИЕ [ЖЕР] КЕЗДІ Әлемді шарлады. Қоркыт жүрттан асван ақылды, алдағьіны болжағыш адам екен. Ол бір жерде
отырмай, үнемі дүние кезіп, тіршіліктегі
жақсы-жаманды көріл, салмактап, сынап,
байыбына жетіп, біліп жүріпті (ҢЕ).
ДҮНИЕ ҢОҢЫЗ Дүниецор, пасьщ,
малцор. Менің қайнымның мылжың Дүйсен деген баласы бар ғой. Ңатынына жыбырлағаннан басқа істейтін адам сияңты
бір мінезі, бір ісі жок. Жаннан асңан
дүние цоңыз (М. Ә.)ДҮНИЕ ҢУДЫ Мал-мүліктің соңына
түсті, көзі тоймады. Дүни.е цудыц екіленіп, Үстамакңа кезеніп, Дүние цырын еалмады, Ешбір бізге еміреніп (Б. Ө.).
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ДҮНИЕНІ БІР ТИЫН [-ҒА] САНАМА- тұрған сен емессің. Палуан болмай-aif
ДЫ [ЕСЕП КӨРМЕДІ] © ДҮНИЕНІ ТИЬШ цойдым (ЛЖ).
Ң¥РЛЫ КӨРМЕДІ Мал-мүліктің бетіне
ДҮНИЕНІҢ ТІЛІН БІЛЕДІ Өмірдіц
қарамады. Дүниені бір тиын есеп көрмей- сырын пайымдағыш, түсінігі мол, кәреген
тұғыны, жомарттығы, әр түрлі белгісі кісі туралы айтылады. Оның себебі олар
бойында түрмас па еді (Абай).
дүниенің тілін білді, мүндай болды (Абай).
ДҮНИЕНІ КЕҢ САЛДЫ Емін-еркін Ңызы оқымысты, дүниенің тілін біледі
дәурен сүрді. Бұ дүниені кең салып, Ал- (ҚЕ).
тынды ^амшы қолға алып (ҢЖ).
ДҮНИЕНІ
[МАЛ-ЖАНДЫ] ТӘРІК
ДҮНИЕНІ КӨРДІ Өмірдегі ащы-тущы- ҢЫЛДЫ Дүниеден безді. Қаңғырып кетті
ның дәмін татты. Әр жігіт дүниені көр- жапанға, Тәрік цылып дүниені, Шыбын
гені артық, Дүниеден не бар-жоғьін сез- жанды қивады, Бір перзенттің дертінен
гені артың. Түскендей аспан жерге іс ( М 3 ) .
болса да, Бел байлап, тәуекел деп төзДҮНИЕНІ ТЕПТІРДІ © ДҮНИЕШ
гені арты*{ (А. Ңор.).
ШАЙҢАП ӨТТІ і[ШАЛҢЫТТЫ] Өмірді
цызыц, тамашажен өткізді,
ДҮНИЕНІ ҚАН САСЫТТЫ Ойран-то- той-думанмен,
өмір сүрді. Одан соң біздің елде
пыр цылды, цырып-жойды. Дәулет пен р<щат
баңты ңуып ңұныңңан, дүниені қан сасы- Тайпақ өткен, Дүниені заманында шайкап
өткен (ХӘ).
тып, туғалы тоймай өткен, Аі{саз{ (ҢЕ).
ДҮНИЕ [ӨМІР] ӨТТІ 1. Тіршілік өмір
ДҮНИЕНІҢ АЗАБЫН
[МАШАҢА- артта
цалды. Сізден дүние өтіпті Мен де
ТЫН, БЕЙНЕТ1Н] ТАРТТЫ [IHEKTI] артынан
кетейін (БЖ). 2. Дәурен кетті.
Цорлыц көрді. Мұңлық пенен Зарлыққа
қосылар күнім болар ма, Дүниенің тартДҮНИЕ ӨРТЕНІП БАРА ЖАТСА ДА...
тым бейнетін, Түзелер ме екен келбетім Қандай ауырлыща, циыншылыща тап
(М3). Көл қылып ңұйдым талай судай болса да. Осы мінезін білген жұрт дүние
ағын, Сөйлей көр өлмей тұрып, тіл мен өртеніп бара жатса да бұған жалынуды
жағым, Дүниенің машацатын шектім та койып алған (Т. А.).
лай, Алмасын тіршілікте ердің бағын
ДҮНИЕ САРСАҢ Әуре, сергелдең, бос
(Ш. Ж.).
сандалыс. Болатын дүние сарсаң туған
ДҮНИЕНЩ БОҒЫ к ө н е. Мал-мүлік, шақта, Өскемін отын — жастық, қүм —
бүйыл. (Бұл жерде дүние қуған қылықты ңұндаңта; Жер теуіп темір өкшем балға
сынай отырып айту бар). Мал басына бар- болған, Иленген тікен шеңгел бұл ңұмаңдар, Ақырет ңамын қармаңдар. Дү- шаңта (I. Ж.).
ниенің боғы үшін, Сірә тіпті азбаңдар
ДҮНИЕСІ ТАР Көңілі алаң. Ңозы
(Ш. Ң.).
Көрпеш дегенде дүнаесі тар. Анда-санда
ДҮНИЕНІҢ ДӘМ-ТҮЗЫН ТАТТЫ © болмаса, сөйлеспейді, Жалғыз жатып
ӨМІРДІҢ ДӘМІН ТАТТЫ [БІЛДІ] Біраз Ңозы үшін ңылады зар (ҢКБС).
жерді аралады, өмірдің ащы-тұщысын
ДҮНИЕ — ШЫР АЙНАЛҒАН
БІР
көрді. Мәдине өзі ескі дүниенің біраз дәмтұзын татып, сол көлемде қалыптасып ДӨҢГЕЛЕК Өзгермелі, і{ұбылмалы дүние.
ДҮҢК ЕГЕ ҢАЛДЫ Тез тарады, лезде
қалған көзі^араспен келсе де, жаңа заманға бар пиғылымен разы (С. Ш.). Кейінірек жайылды (хабар, лацап туралы). Көкөмір бағытының дәМін тата бастаған соң, шетау жақты шауыпты деген хабар келеіуандай тілек болеа да орындалатынына сі күні-аң бүкіл Сарыарқаға дүңц ете
көзім жете бастаған соң, Анри Барбюсты цалды (I. Е.).
көруге өте ңұмар болдым (С. Е.).
ДҮҢК ЕТТІ Күтпеген жерден, түйеден
ДҮНИЕНІҢ ЖАРТЫСЫНДАЙ Өте үл- түскендей айтып салды. Галя өз ойымен
кен, зор. Көпірмен жүріп, дарияның ар алаң болып, қасындағы жігіттің сөзін де
жағына шьщтым, ар жағында дүниенің ден қойып тыңдамады. Кенет Бәшек түйеден түскендей: — Мен сені сүйемін,—
жартысындай тас бар екен (ҢЕ).
ДҮНИЕНІҢ ТОЗАҒЫ Өмірдің соры, деп дүңк еткізді (Т. А.).
ДҮҢКІ ЖҮРДІ д и а л. Еппен жүрмеді,
тіршіліктің цорлығы. Атың піабан болса,
жалғанның азабы, Алғаның жаман болса, алды-артын байщмады, аптығып жүрді.
Бәрі өздеріңнен, дүңкі жүресіңдер (Ң. ор
дүниенің тозағы (ШС).
да,
Арал).
ДҮНИЕНЩ ТӨРТ БҮРЫШЫ Барлық
ДҮРДАРАЗ БОЛДЫ Араздасты. (Бірәлем, күллі жер <жүзі. Бір күнде жас көңілін судай бастың, Тасқындап кемерінен де тату, бірде араз жандардың сырттай
шалдып астың. Төрт бүрышын дүниепің өкпелесуі). Кеше қидаласып, біріне-бірі
көрмей болжап, Ңиялмен көк ңапысын алысхан ңамшы сермесіп, дүрдараз болып
жүрген Торғауыт пен Ноғайбай бірігіп кебарып аштың (III. Б.).
тіпті (С. Тал.). Бірде тату, бірде араз,
ДҮНИЕНЩ ТҮТҢАСЫН ҮСТАП Т¥Р- Боп
жүргенде дүрдараз (ХӘ).
ДЫ Волып-толды, билеп-төстеді, дүниеге
ДҮРЕГЕ ЖЬЩТЫ © ДҮРЕ СОҢТЫ
тірек болды. Сенсіз де таңым атып, тауығым шагңырады. Дүниеніц тұтцасын ұстап Өлтіре ұрды, сілейте сабады. (Дүре
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парсы сөзі, бұрынғы уаңытта шонжарлардың жазалыларды ұрып айыптайтын камшысы; жаза кеоігінің бір түрі). Өзінің
туган оауырына, Келген соң кімді аясын,
Жығып салар дүреге, Ңызықңая соң пара
та (Ш. Ң.). Ояз алғаш тщай берген күндерінен-ақ алдынан шыі£қан Ңызыл Адыр
мен Шыңғыстың екі старшынына қолмаңол дүре сощызыпты (М. Ә.). Жауап бер
ген көктіге, Ылги дүре соғады. Бейнет шегіп талайы, Жылап кетіп барады (Н. 5.).
Боктап, ңорңытып, бөлмелеріне апарып
шенішдіріп, жатқызып мылтыңтың тү,61мен чұйрьыргарына дүре салды (С. С.).
ДҮРМЕККЕ ЕРДІ [UIECTI] Көпшіліктің жетегінде кетті. Ңолдар бір жерден
көтеріле бастады да, көбейе-көбейе келіп,
аңыры класта отырғандардың бәрі, тіптІ
білмейтіндері де дүрмекке еріп кетті
(М. И.). Мектепте кісі боласың, Дүрмекке еріп дүрілдеп, Мектепке бәрің бүгін
кеп, Оқисың, думай саласың (Жамбыл).
ДҮРРІ ЖАУЬАР СЫРҒА Асыл тасты
сырға. («Дүрр»— парсыша інжу). Дүррі
жауһар сырғасын. Көтере алмай тұр ңұлағы (ҚЖ).
ДҮРСЕ БАС САЛДЫ [ҮМТЫЛДЫ] 0
ДҮРСЕ ҢОЯ БЕРДІ 1. Кенеттен тура ұмтылды. Бала сайга түсе бергенде ұрылар
екі жағынан дүрсе ұмтылдьі (ҢЕ). 2. Жекіді, дауыс көтерді. («Дүрсе» — парсы
сөзі, шапшаң, тура мағынасында). Дереу,
іле-шала Абуов жолдас ңыз-келіншектердің дегбірін одан оайын қашырмаң болып
тар жерден тәсіл іздеп, дүрсе цоя бермесі
бар ма (С. Төл.). Омардың айтысы-аң сол
екен, жан-жағынан дүрсе цоя берді (С. Т.).
ДЫБЫС БЕРДІ Дауыстады, дауыетап
белгі берді. Мен гой келген,— деді Андрей
Шыганаққа жаңындаған соң дыбыс беріп
(F. Мұс.). Қаңпаның ар жагынан біреу
келді, Күзетші сол екен деп дыбыс берді
(Абай).
ДЫБЫСТЫ АДАМ д и а л. Атщты
адам, дащты адам. Бұл Махамбеттің өзі
дыбысты адамның бірі екен гой (Ң. орда,
Арал).
ДЫҒЫРЫ МЕН ЫҒЫРЫН ШЫҒАРДЫ © ЫҒЫРЫН ШЫҒАРДЫ Берекесін
алды, мазалады, шырқын кетірді. Алтын
еді бір күнде, Ағаш болды тұғырың. Тиюсыз тентек төлеңгіт, Шығарды елдің ұрлықпен, Дығыры мен ығырын (Д. Б.).
ДЬЩ САЛДЫ [ТҮСІРДІ] Көңілін цалдырды. Аңылын атаң саған айтпайтын ба
өді: «Ңой, балам, ұят ңой,— деп,— жарбақтаған». Дъщ салып катарыңның көңіліне, Өсектен олжаң ңанша жинақтаған?
(Айтыс).
ДЫМАҒЫҢ ШАҢ ПА? д и а л . Денің
сау ма? (Шымк., Мақ.).
ДЫМ АЛДЫ 0 ДЫМҚЫЛ
Суланды, дылщыл болды.

ТАРТТЫ
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ДЫМ БҮРІКТІ Су себеледі, жацбыр
сіркіреді. Сұрғылт тұман дъим бүркіп, Барқыт бешпент сулайды. Жеңіменен көз сүртіп, Сүрланып жігіт жылайды (Абай).
ДЫМ ТАТЫРМАДЫ Ештеңе бермеді,
аузына нэр салғызбады, талшык тістеткізбеді. — Ваңмет, ңарақтарым, дұрые
екен талаптарың. Бұның ңылығын өзім де
жаратпадым. Мен оның көзін жоямын.
Дым татырмай қорага байлаймын да коямын (0. Ә.).
ДЫМЫ [ДЩКЕС1] ҢҮРЫДЫ 1. Жүйкеледі, шаршады, сілесі цатты. («Дым»
деген сөз «ңұрыды» дегеннен басқа «чал
ма», «жоч» сөздерімен өзінің түбір қалпында да, тәуелді түрінде де тіркесе береді: дым ңалмады, дымы қалмады т. б.).
Діңкесі қүрып — құр сүлдер, Екі иінінее
тыныстап, Дем берердей туған жер Топырағын уыстап (М. Әл.). Әнеугүні көгалға
шығып, ауыл сыртында әдейі классикалыч күрестің әдіс-айласын өбден діңкем
іүүрып шаршағанша көрсеттім (ЛЖ). Ит
жанды жау сонша өлермен көк жұлын
боп, дымы цүрып жатса да, әлі көктен,
жерден совдылап тұр оңпек ұрып (Ә. Ә.).
Жауы жанынан табылған, жаіңындары
жабылып діңкесін цүртцан Омар сорлының чұр чынжыльш, сақалын жұлудан
басңа не әлі бар? (С. Т.). 2. Лажы таусылды. Айтканына иландыра алмай дымы
і(ұрыды (AT). 3. Ынтыкты, сүктанды.
Жігіттің қызга діңкесі цүрып отыр (AT).
ДЫМЫН ШЫҒАРМАДЫ 1. Үндемеді,
аузын ашпады. Не десе де дьімын шығармауға бекіді (AT). 2. Үнін өшірді. Өкімі
жүріп тұрған кезде жұрттың дымын шығармай ңырып жібере жаздады гой (AT).
ДЫМЫҢ ІШІҢДЕ БОЛСЫН Үндеме,
ешкімге айтпа. Екеуіміз ғана білейік, дымың ішіңде болсын (AT).
ДЫРДУМЕН ӨТТІ Алаңсыз ойын-күлкі, айцай-шумен әтті. Киіктей дөңнен-дөңге ырғуменен, Өтіпті-ау көп уакыт дырдуменен. He дермін ңайран мезгіл кайырылып кеп, Сұраса өз өтеуін бір күн менен
(Ш. Мұч.).
ДГГЕР САЛДЫ Маза, шырцын кетірді,
берекесін. алды, әлек салды, төбесіне эңгір
таяқ ойнатты. Атаған адамдарды жеткізбей жатқан облыстық совхоз трест басшылығына да Строгов маза бермей дігер сал
ды (М. Ә.).
ДІКЕҢ ҢАҢТЫ Мазаны алып цыдьіңдады, цожаңдады; цоцаң-цоцаң етті. Балуаны шешінген жаіқ дікең і(ақты, «Кісіңді шыгар» — деп-аң бақты, Шыдамай
шешінерге нелер балуан, Оамай тер ше>
келерден шып-шып аңты (I. Ж.).
ДІЛПР БОЛДЫ Өте зәру, мүцтаж бол
ды. Ңалған тұнып жер аспан, Ділгір бо
лып бір тілге. Зердей сұлу Зәравшан —
Сенің күміс күлкің бе? (С. Мәу.)„
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ДІЛГІРЛІК СОРЫНА БЕЛДЕН БАТТЫ
Мүцтаждыуқа түсті, жоцтыц-мүцтаждыц
азабын тартып отыр. Кедейлік жаншып,
ділгірлік сорына белден батып отырған
жоқ-жітікке жаны ашыды (Ғ. М.).
ДІН АМАН Тегіс аман, есен, сау, бүтін. «Дін аманмын, бармын, алаң болмасын! Осыны білдір!» — деді (Ж. Ж.).
ДШ КҮТТІ д і н и. Құдайға сыйыпды,
жолын цуды. Сенен хандың кетті,
Менен жыл ңуған жастшң кетті. Енді
дін күтті, Жан бағатын уаңыт жет.ті
(Ш. Ң.).
ДІН МҰСЫЛМАН АҒАЙЫН д і н и .
Күллі мүсылман іжүрты, цауымы. Өлең
ғып ем өзгені, Мұны жырлап жазайын.
Ңұлағың салып тыңдағын, Дін жүсылмм
ағайын (М3).
ДІННЕН АЗДЫ д і н и. *Қүдай жолынан» безді деген мағынада.
ДШШЕ [ДІНІ] БЕРІК © ДІНІ ҢАТТЫ
Өте цатал, цатыгез адсцм. Ер Ңозы жүріп кетті цатты дінді, Шуылдап елі-жұрты
салды үнді (ҢКБС). Соған қарамастан
■әлі де дініне берік (Ә. Н.). Ақбала күйеуіяің ықыласына да шімірікпей қойды.

Еламан бұрын-соңды жас адамды, дәл
мұндай дініне берік кісіні көрген емес
(Ә. Н.).
ДШІН Б¥ЗДЫ Жолдан тайды; сертінен айныды. Шопандар сені көріп созды ңолын, Сенің үшін бүзды дінін, бұэды
жолын. Туралыкты бұзывтьпсқа алмастырған, Сенің түсің, сенің суың, сенің буың
(М. Ңал.).
ДШШ САТТЫ Арын, үятын айырбасгады. Сарыбай өзі мергвн маралды атіқан,
Маралға ит Ңарабай дінін сатцан...
(ҢКБС).
ДІҢКЕГЕ ТИДІ © ДЩКЕНІ Ң¥РТТЫ
Титығына жетті, түралады, болдырды.
Мынау соғыс халыңтың әбден діңкесіне
тиген жоқ па (I. Ж.).
ДІРДЕК ҢАҢТЫ 1. Тоңып бүрсеңдеді.
Дірдек цағып жүре алмай, Аңдар ңарда
бүрсеңдеп, Ңасңыр да жай тұра алмай,
Ңоралы малііа кіроем дел (Т. Ж.). Жаныбек жаутаң-жаутаң етіп, Жамал жаті{ідн
жертөленің есігінің алдында дірдек цағып,
ерсілі-қ арсылы
жүгіріп
жүр
(Ә. Ш.). Осы суыңта пеш жоқ үйде отырмыз. Бала-шаға, кемпір-шал дірдек цағуда (Ң. Ң.). 2. Алдында зыр жүгірді.

Е [Я] БӘСЕ Қуптай мацүлдауды білдіреді: өзі де солай болуы керек деген мағьінада. Торы жорға озып келдіі — Е бәсе,
торының бәйгені бермейтінін мен де біліп
едім (ҢӘ). Я, бәсе, келгенде мылтыққа ша
ба алмады ;(С. М.)„
ЕБЕЛЕК ҢАҢТЫ Қолды-аяцца тур
иады ; аяц-цолы сайға тимеді, зыр жүгірді. Айтңанымды екі етпей, Ебелек цағып
жүр өзі... (Ә. А.). Атака тағдырын проти
вогаз шешетіндей-ақ химия бөлім бастығы да ебелек цағады. Түн ңараңғы (Т. А.).
ЕБЕПТЕН СЕБЕП Еітетін іске не болса
сол желеу деген мағынада. Ебептен себеп,
балшыңтан мұрат (Мақал).
ЕБІН [ЕОЕБШ] ТАПТЫ Амалын келтірді, істің жөнін, цисынын келтірді. Келдің бе ебін тауып қалңашьгм деп, Боз үйге
есік ашып енгөн кандай? Сол жерде айтыспаған сыр қалмайды, Мысалы өбдіре
ашып аңтарғандай (А. Ңор.). Ертең тос.
Есебін тауып. көреміз, келемін,— деді
Аібай Тоғжанра (М. Ә.)- Дәулет болмас
тапқан мал, Есебін тауып ңұрамай
(М. Сұл.). Бай шал отыр тоқпаік шауьш,
Бәйбіше отыр бие оауып. Сонда барсаң
ебін тауып, Болмак қыаың ойын-сауық
{Ө. Т.). Есебін тащан екі асар (Мақал).
ЕБІ КЕЛМЕДІ [KETTI] 1. Икемі болмады, жуыспады. Ебі кеткен еріннің
дірілі жоц (AT). 2. Басы бірікпеді, берекесіз іс істеді. Нары жалңау кер табан, Ку
сы — күйшіл, ат — шабан, Жырғалың
жоң, жобалаң, Ебі кеткен ел болды, Енді
кайда мен барам! (Д. Б.).
ЕГДЕ [МОСҢАЛ] АДАМ [KICI] Үлкен адам, орта жастан асцан кісі. Ері
әйелін жұбатып, болған істің мән-жайын
әлгі егде адамға түсіндіріп жатыр
(Ә. Кап.). Сауатсыздықты жою ісінде әзір
баоқалардан озьіқ сияңты. Сондыктан
осы адамдардың бұрын сауатын ашуды
жас Ардаң егде адамша ойлайды (Ғ. Мұс.).
Шауып келген Баймұхамбеттің керуен

бастығы жаралы мосцал адамнан білгені
бұларға тиген Ағыбай тобы екен (I. Е.).
ЕГДЕ [МООҢАЛ] ТАРТТЫ Жер ортасы жасца келді, жасы улғайды. Жастыңта адамға төсек те, үй де, тіпті дүние де
тар екен. Ал егде тартып з.ауал шағына
бейімдеген оайын дүние кеңейе береді
екен,— деді Ұлжан (М. Ә.). Ңойшы, егде
тарта үйленсе, о да «ңұдайдың бергені»
(М. Е.). Байсалды, москал тарткан адамның ңосылуы тұла бойды дірілдетіп жіберді (А. Т.).
ЕЕЕС ШЫҒАРДЫ Үрысты, керісті.
Өңкей жаксы ңосылса, Бітіреді кеңесті,
Өңкей жаман ңосылеа, Шығарады егесті
(М. Сұл.).
ЕГЕСІ ПИКЕ [И1ГТЕ] KETTI Ежелден
кекті еді, ескі кегі цалған еді. Байеке,
құтты болсын көнесіңіз, Исатай ішке кет
кен егесіңіз. Ақ сұңкар түлегенде түк
ңалады, Бұл да бір ңалған жүгім демесеңіз (Ш. Ж.).
ЕПЗ ҢОЗЫДАЙ Өте тату, айрылмас
дос. Амантай мен Тұякбай жас кезінде
егіз цозыдай тату еді (С. М.). Әкесі егіз
козыдай екі баласының мұңайғанын көрген сайын реңі ңашып тістенді, ащы запран лақсылңандай шүйіліп жатты (Ж. А.).
ЕПЛІП ЖЫЛАДЫ Солкылдап көз
жасын төкті, ағыл-тегіл жас төкті; зарлады, ңайғырдьі. Ахмет еотіген сайын
өне бойы шымырлап, үзіліп кете жаздағандай болып, егіліп жылап отырып мынаны айтты (С. Т.). Досы тар жерде жатқан Балуан баладан жаман егіліп жылады, оны уащ уаңыт уату киын болды...
(С. М.). Кодарды өлтіру сұмдығын кезімен көргенкен кейінгі Абайдың егіліп
жылауы ңандайльіқ терең сырлы, кандайлық жан азабы десеңізші (Е. Ы.).
ЕЖЕ ҢАБЫЛ К¥ДА Қудандальі жекжат туралы айтылады.
ЕЖЕЛГІ ДҰШПАН ЕЛ БОЛМАЙДЫ
Ата жау ымыраға келмейді деген мағы-
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нада. Ата дұшпан сен едің, Ата жауың,
мен едім, Ежелгі дүшпан ел болмас, Етектен кесіп жең болмас (М. Ө.).
ЕЖІЛ-ҒОЖЫЛ БОЛДЫ Бір-бірЬмен
шүйіркелесіп, ауыз жаласып сөйлесіті кете
алмады, эңгімелері циыспады. Шұға жай
сөйлескені болмаса, Әбдірахманмен онша
ежіл-ғожыл бола алмады (Б. М.). Жақсыл һ щ бұрын Қайырбекті
көңілді қарсы
алатын. Бұл жолы сәлем беріл, орындыд
ұсынғанмен, онша ежіл-ғожыл бола койған жсм{ (F. С.).
ЕЗ АДАМ [Ж1ПТ] Ар-намысы кем
кісі. (Қолынан іс келмейтін адамға да
«ез екенсің!» дейді. Мылжың мағынасында да айтылады. Осы мағынада әдеби
тілде «ердің бағы — ездің соры» деген сөз
орамы кездесіп отырады). Үңпайсың бізді
демейік, Емессің ғой ез жігіт, Есбол-ау,
саған сөнейік, Тоңбайын жұртты тез жібіт І(Х. Ер.).
ЕЗУ ЖИМАДЫ Күле берді, үзац
уақыт күлкісі тыйылмады. Дәурен ағайдың өзіне ұңсаған ңиықша қой көзді, дөң
мұрын, қалңан қүлақ кішкене қоңырдың
да езуі жиналмайды (3. Ң.).
ЕЗУ ТАРТТЫ Күлімсіреді, сэл ғана
жыми-ды. Езу тартты қызыл ер, Автоматын ұсынып, Өлім іздеп келгендер, Жатты
аяндеа басылып (Ж. С.). Езу тартып кулуге
жараған кезінен бастап-ак, Бөпежанның
кылыдтарынан зкесіне тәтті көрінбеген
біреуі де жоң (С. М.).
ЕКЕУ АРА 1. Екі адамға ортак. Айша
әзілге үйір, ашың кісі көрінеді:— Болыс
бүгін сырңаттанып ңалды. Екеу ара бір
шал еді, жатып іралмағай-ақ,— деді де орнынан тұрды (Ғ. Мұс.). Екеу ара бір табак
(AT). 2. Өзара. Бірде шопандар арасында
мынадай әңгіме болды. Екеу ара сөйлесіп
тұрып: Неге осы кейбір капиталистам елдер өмір шындығын теріс айналдырғысы
келеді, өсек айтады? (ЛЖ).
ЕКЕУДЕН ЕКЕУ Екеу (екеуі) ғана, бас7fа жан жоц. Мына дағардай төрт бөлмеде
сопайып екеуден екеуміз ңұлазып ңалғанымыз ғой (С. III.).
ЕКСЕ ЕМЕС д и а л. Кенде емес, зәру
емес. Біздің колхоз мал мен жерге ексе
емес (Шығ. Ңаз., Болын.).
ЕКШЕГІ КӨРСЕТТІ д и а л. Мейлінше
аныц көрсетті, дәл көрсетті (Қ. орда,
Арал).
ЕКІ АЙНАЛЫП КЕЛМЕЙДІ Қайта
оралмайды, цайталап бола бермейді, цолға
түспейді. Адай жылкысын бұдан былай
таза сақтап «өзара жақсарту» кажет.
Мүндай тарихи жылды түисымы екі айналып келмейді (М. Е.). Желдей заулап бір
күні, Өте шығар бұл дәурен, Көзіңді
ашып-жұмғанша. Бір кеткен соң басыңнан,
Екі айналып келмейді (Б. Ө.).
ЕКІ АУЫЗ СӨЗ Қысца, түжырымды
эңгіме. Әділ бидің алдынан іс кетпейді,

Жәбірлікті нәпсі үшін істетпейді, Ердің
ңұнын екі ауыз сөзбен айтып, Абыройы»
кісінің еш төкпейді (АӘ).
ЕКІ АЯҒЫН БІР ЕТІККЕ ТЫҢТЫ Састырды, апшысын цуырды. Келіншек Мейрамның екі аяғын бір етікке тыцты. Сөзі
тіпті эаңды, дәлелді. «Кетеміз, қырамызы» жоқ (Ғ. Мұс.). Раушан мына ңалпы»
қоймаса, екі аяғымызды бір етікке тығудан тайынбас,— деді Қайырбай (Б. М.).
ЕКІ АЯҒЫН [ӨКПЕСІН] ҚОЛЫНА
АЛДЫ Табаны сайға тимей жүгіре жөнелді, аяғы аяғына жұцпады; асығып келді.
(Асыңцан, дуанған кісіге айтылады). Үш
мың сом і{Олға тиетін болған соң, жаббарңұлда, жан бар ма?— деп Жанғозин екі
аяғын цолына алып, ауыл Советке ңарай
тартты (С. Төл.). Мөңке арсалаңдап келе
жаткан Курнос Иванды көріп, Еламанғ а : — Мынауың екі өкпесін цолына алып
келе жатыр той,— деді (Ә. Н.).
ЕКІ АЯҚТЫ Бейнелі мағынада:
«адам», «кісі» дегенді білдіреді. Төрт аяқтыда бота тату, Екі аяцтыда құрдас тату;
Екі аяңтыда бажа тату, Төрт аяқтыда бо
та тату (Мақал). Анадай тұрып ңарасам,
Жанды ерітер жандайсың, Жуып кетсемі
маңына, Екі аяцты малдайсың (С. Т.).
Бұл — екі аяцтының қуы (AT).
ЕКІ БАСТАН Ежелден, цашаннан. Екі
бастан, арғы жағын өзіңіз де түсінетін
шығарсыз (Ғ. С.). Төртеуі түгел барып қостарына, Ңуанып қосылып жар-достарына„
Мактасып екі бастан жатыр ерді,
«Саулықтың шығарды,— деп — бостанына» (Т. I.).
ЕКІ БАСТЬІ САМҰРЫҢ Ң¥С Аңыз
бойынша ерте кезде екі басты алып цұе
болған; ертегілерде көп кездеседі. Келекеле бүл тіркес зорлық кәрсетер күш иесінің баламасына айналды.
ЕКІ БАСЫН ¥СТАП, ОРТАСЫНАН
ТІСТЕП к е к е с і н. Сараңдыц туралы ай
тылады. Сендей сараңды көргенім жоң,
қу сүйектің де екі басынан ұстап, ортасынан тістейсіц де отырасың, Ңарабайдаы
қай жерің артың? (AT).
ЕКІ БОЛМАЙДЫ Қайталанбайды. Хан
жарлығы екі болмайды,— деп алпысқакелген жасы бар, ақ араласқан шашы барадамдардың барлығын ңыра беріпті (С. Ң.).
ЕКІ ДАЙ [ЖАР, ЖАҚ] БОЛДЫ©
ДАЙ-ДАЙ БОЛДЫ 0 ЖАҢ-ЖАҢ БОЛДЫ
Екі жаща бөлінді, жац-\жац боп екіге бөлінді. Осыдан екі дай боп елеуресті, Үйткені етке тойып, кымыз ішті. Құтырғіан кораздайын қырңыстырып, Дағдырын қос
аусардың сүйтіп шешті (I. Ж.). Ел екі жар*
болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жа.ңтап, сүйеймін десе, ооған жак болып сүйеніп бұрынғьідан ұрлығын әлденеше асырады (Абай).
ЕКІ ДҮНИЕ Діни ұғымда екі дүние
бар деп есептейді: бірі тіріліктегі кез,
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бүл — жалғап дүние, екіншісі, адам өлгенкен кейінгі кез, бүл — шын дүние. Екі дүлиенаң қайғысына, пәлесіне хаупің, екі дүниенің жаңсылығына раңатың бәрі бірдей
•екен (Абай). Дін де осы шын ойлаоаң, тағат та осы, Екі дүние бұл тасдик — хаңтың досы. Осыларды бұзатын және үш іс
бар: Пайда, мацтан, әуіеоқой — онаи шошы (Абай).
ЕКІ ДҮНИЕ БІР ҢАДАМ Сырдың суы
сирағымнан келмейді, айтцаны цаперіме
кірмейді деген мағынада.
ЕКІ ЕЗУІ ЕКІ ҢҰЛАҒЫНДА 0 ЕЗУІ
ҢҮЛАҒЫНДА Өте көңілді, көңілі көтеріңкі, цуанышты, мәз-мейра,м. Нияз мәз болып, екі езуі екі цұлағына жеткенше күдіп: A-а солай ма!... деді (С. С.). Жақсылың екі езуі екі щүлағында, жарцылдай
түсіп, қасындағыларға жалт-жұлт қарап
асыға басьш келе жатыр (F. С.).
ЕКІ ЕЛІ АЖЫРАМАЙДЫ [АЙРЫЛМАДЫ, ҢАЛМАДЫ] Үнемі жанында, Цасында бірзе болды. Кәкітай ңалада школда
болған Мағіауияның білгенінен де көп пайдаланатын. Өзі Абайдың ңасынан екі елі
айрылмайды (М. Ә.).
ЕКІ ЕЛІ АУЫЗҒА ТӨРТ [БЕС] ЕЛІ
ҢАҚПАҢ Сактыц ету, сыр шашпау; сәзіне, тіліне ие болу. Сөз бар ма, тілімнен
таптым осының бәрін. Жсщ, екі елі ауызға
бес елі цацпац керек екен (Ғ. Мұс.)ЕКІ ЕЛІ ¥ЗАМАЙДЫ Ешцайда үзап,
алыстап кетпейді. Алайда, ерінің жайсыз
жатканы Хакиманың тынышын алады.
Ашу, ыза, ренжіске аралас, осы адамға
арналған жаңындық аяныш та одан екі
елі ұзамайды (М. И.).
ЕКІ ЕТЕГШ ТҮРШДІ 1. Бел шешіп кірісті, білезін сыбанды. 2. Жолға түсті.
Бізден бұрын өтіпті. Екі етегін түрініп,
Әулие іздеп жүргенде, Ақ деген құлдар
еңіреніп (Б. Ө.).
ЕКІ ЖАҢТАДЫ Екеуледі; екеуі бірігіп
істеді. Жалғыз тартпа тозған екен, үзіліпті. Тартпа қылуға шылбыр да жоі{. Олактық пен галақтың екі жацтап Әбекеңді елсіз далада кинады-ауі (Ғ. Мұс.).
ЕКІ ЖАПСАҢ, БІР ЕПСЕК «Екі іжеп,
биге шығу», еселеп пайда табу мағынасында айтылады.
ЕКІ ЖАРТЫ, БІР БУТІН БОЛДЫ
Бірікті, үйымдасты, цауымдасты. (Бұл көбіне кемтар, жоң-жітік, жалғызілік кісілер арасында болатын өзара селбестік).
Екі жарты, бір бүтін болайыц. Кімге сенеміз? Иық сүйесіп күн көрейік деп, Құтжанға құран оңи келгенде, Ңодар ЖәмпейІске зарын шаңты да, қолына ұстап калДы (М. Ә.).
ЕКІ ЖЕП БИГЕ ШЫҚТЫ Сәтін түсіріп,
жүмыстьің оңтайы, орайын еппен келтіруі
туралы айтылады. Мектепті берік, әдемі
етіп салып алсақ, келесі жылдан бастап
отырықшы болсақ, тура екі жеп биге шы-
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ғауіызі (С. О.). Әрине, ел оңпанын Маңажан алдын ала біліп, оның үстіне қалың
малый да көп беріп ойсыраған жоң, істің
сәті келе кетті, «екі жеп биге шыцты»
(С. Тал.).
ЕКІ ЖҮЗДІ [БЕТТ1] Кісін-ің көзінше
бір түрлі, сыртынан екінші түрлі сөйлейтін, опасыз (адам). Есеңгіреп жүрмесең,
Елді неге даттайсың, Екі жүзді болмасаң,
Байды неге мақтайсың?! (Жамбыл). Екі
іжүзді, сұрңия адвокат Мәкен дәлме-дәл
және нанымды бейнеленіп, Мейманның
епті сыңары етіп көрсетілген (М. Ң.). Бу
тан да ңуандым,— «екі жүзді алдамшыға
сол керек!»— деп түйіндім ішімнен (С. М.).
ЕКІ ИЫҒЫНА ЕКІ УКІ, БАСЫНА БІР
ҮКІ ТАҒЫП Асыра мактады. Екі иығына
екі үкі, басьша бір үкі тағып, ажарлап таныстырдым (Ә. Н.).
ЕКІ ИЫҒЬІНАН [ИІНІНЕН] ДЕМШ
АЛЫП ОТЫР 1. Болып, жетісіп отыр, семіріп отыр; деміне нан пісті, мацтанды.
Дәркембай шыңпай бөгелген екен, екі иығьінан дем альт алқынған жынды жігіттер: ТТТтлід, ойбай, құдайсымай! Болыс пен
стражник ңысып жатса, оен қу кедей де
оалмақтанамысың?— деп боқтап аі{ырып
тастайды (М. Ә.). 2. Қатты ашуланып
отыр. Профессор Мусин екі иьіғынан демін.
алып, ышкына сөйлеп, булығып отыр
(3. Ң.). 3. Ауырып, ентігіп отыр; шаршап
отыр. Ac ішу емес, Абай енді біржолата
төсек тартып жататын науқастың күйінде
екен. Ысынған демі алкындыра деміктіріл
екі иығынан зорға алынады (М. Ә.). Шолак торы тайдың терін маржандай тамшылатып, екі иінінен дем алып, шөптің басына Шекердің інісі келіп тұр (Б. М.).
ЕКІ ИЫҒЫНА ЕКІ КІСІ МІНГЕНДЕЙ
Еңгезердей, өте түлғалы. Тракторист екі
иығына екі кісі мінгендей алпамса тұлғалы адам екен (Қ. И.).
ЕКІ ИЫҒЫН [ИІНІН] Ж¥ЛЫП ЖЕДІ
1. Ңаттьі долданып, ашуланды. Тұнып кал
ган топты толқыта, екі иінін жүлып жеп,
еңгезердей кара жігіт келді (Ғ. Мұс.).
2. Еті тірі, пысык кісілерге айтылады. Екі
иығын жүлып жеп жүрген кісілерден гөрі,
кайта осындай момын жандар ер жүрек
батыр боп шығатын (Ә. Н.).
ЕКІ КЕМЕ ҢҮЙРЫҒЫН ҰСТАДЫ Екіүш істі (кейде бір-біріне кереғар нәрсені)
катарынан бітірмекші болғандарды айыптап айтылады. Ғылымды іздеп, Дүниені
көздеп, Екі жакка үңілдім. Ңұлағын салмас, Тіліңді алмас, Көп наданнан түңілдім. Екі кеме күйрығын Ү ста, жетсін бұйрығың (Абай). Екі кеме кұйрығын ұстаған.
суға кетер (Мақал).
ЕКІ КЕШТІҢ АРАСЫНДА Апац-сапақта, іцір қараңғысында, көз байланарбайланбаста. Ңариялар күн ңызылы та
ран, апгап басылған екі кештің арасында
кұм шағылдың біріне шығады. Әңгіме-дүкен кұрады (С. Бер.). Осыдан екі жеті өткеннен кейін, екі кештің арасында әлде-
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қандай өз деревнясынан қайгып келе яоатқан Аленка оның күзет үйіне кіріп келгенде, Егордың жүрегінің алңынып соңңаны
сондай, қапелімде қорңып кетті (ЛЖ).
ЕКІ КӨЗДІҢ БІРІНДЕЙ © ЕКІ КӨЗІНІҢ БІРІ Ең жацыны, туысцандай көретін адамы; бауыры; досы. Екі көздің біріндей, Екі талай жер болоа, Мен едім қимас егізің (Б. Ө.).
ЕКІ КӨЗДІҢ НІАРАСЫ Көздің үясы.
Алтын шыны кеседей Екі көзінің шарасы
(ҢЖ).
ЕКІ КӨЗІ АЛДЫНДА Алдыңғы жацтан көз алмайды, ылғи алға цараумен болады. Әбдірахманның екі көзі алдында.
Алдымызда жүз саржан шамасында Есімбектің үйі тұр. Біраң Шұға көрінбейді
(Б. М.).
ЕКІ КӨЗІ [КӨЗІ] СУ ҢАРАҢҒЫ Көр,
түк көрмес соцыр. Өзіне ңатты ұнаған күйшінің біреуін алып калады. Оның екі көзі
су цараңғы екен (ҢЕ).
ЕКІ КӨЗІ ТӨРТ БОЛДЫ Сағынды, аңсады, жолына царай-царай шаршады, күте-күге зарыцты, көруге асыц болды. Жарайды, жаным Сара, сөйлер сөзің, Сүйенген ңызыл тілге шын сорлы өзің, Қалмаңтай қолға түскен ықтиярсыз, Төрт болар
ңұлға барсаң екі көзің (Айтыс).
ЕКІ КӨЗІ [КӨЗІ] ШАРАСЫНАН
ШЫҢТЫ [АТЫЗДАЙ БОЛДЫ] Қатты цорыцты, үрейі ұшты, жүрегі жарыла жаздады; сасып цалды; таң цалды. Сәтте ңартайған, сақалының ағы басып кеткен
Абайдың жүзі қазір аттац ңудай боп ан
ты. Екі көзі шарасынан шығып, шатынап
барады (М. Ә.). Зэуренің көзі шарасынан
шығып бара жатты (Қ. И.). Түс көрді ме
әлденеге? Шығып көзі шарасынан, Жалбарынып бір нәреені Сұрағандай анасынан (А. Жұм.). Ахметтің екі көзі атыздай болды (Ә. Н.).
ЕКІ ҚОЛЫ АЛДЫНА СЫЙМАДЫ
Жүмыссыз ерікті, жалыцты; өзін сыйғызар жер таппады. Осында юелгелі мүлде
өзгеріп барам. Екі цолым алдыма сыймай,
ішім пысады. Бірдеме жетпейді, не екенін
білмеймін. Көңіл соны далбасалап іздейді,
таппайды... (Ғ. Мұс.).
ЕКІ ҢОЛЫ ЖАҒАСЫНДА БОЛДЫ Арпалысты, күресті, тайталасты. Керегі жоң
бұл төлеудің, мен тәңірі алдында сұрармын, оған дейін екі цолым жағаңда боларі
(Ғ. М.).
ЕКІ ҢОЛЫН [ҢОЛЫН] ҢУСЫРДЫ
Ізет, кішілік цылды. Екі цолын цусырып,
Үлкенге ңызмет ңылады. Әдепті демей не
дейміз, Жақсыдіан аңыл білген соң (Д. Б.).
ЕКІ ҢОЛЫН МҰРНЫНА [ТАНАУЫНА] ТЫҒЫП ҢАЛДЫ Ө ЕКІ ТАНАУЫН
ҢУСЫРЫП ҢАЛДЬІ Қүр алацан цалды,
айырылып калды, цолына дәнеңе ілінбеді.
Езіп кетіп аң жауын, Екі цолды танауға

Тығып цалдыц, ңалайда, Облысқа, ауданға Мәжіліске барғанда (Ш. С.).
ЕКІ ҢОЛЫН ТӨБЕСІНЕ ҢОЙЫП... Қүр
алацан цалып түңілді, безді. «Тілімді
алмаса, өздерінің ңолынан ау-ңұралыңды
сыпырып ал! Өңкей і{у таңыр кедейлер екі
цолын тәбесіне цойып тентіреп кетеді»,—■
деді Ңаратаев Федоровка (Ә. Н.). Өйткені
еңбешпі бұз?араның негізгі күн көрісі жер
еді, олар егін салып ңана күн көре алатын
еді, жерден айрылса екі цолын төбесіне
цойып тентіреп кететін (Б. Кен.).
ЕКІ ҢОЯНДЫ БІР ТАЯҢПЕН ҰРЫП
АЛДЫ [ӨЛТІРДІ] Жолы бола кетті; dipden екі шаруаны бігірді.
ЕКІ ҢҰЛАҒЫНАН БАСҢА АДАЛ ҚАРАСЫ ЖОҢ Нағыз кедей; цу кедей, тацыр
кедей, «тірсегі шыццан» кедей, аузын ашса, ішек-царны көрінетін кедей.
ЕКІЛЕНЕ СӨЙЛЕДІ [АЙТТЫ] Еліріп,
өршелене сөйледі; асцацтай, өрекпи сөйледі. Біреулер егілә жылап, енді біреулер
екілене сәйлеп, даурыға ңалыпты (Ә. С.).
ЕКІНІҢ БІРІ © ЕКІНІҢ БІРІ, ЕГІЗДІҢ
СЫҢАРЫ Кез келген (адам), жүрттың бәрі. Әбдінің ең алдымен айтқаны ңыстың
жайы: — Ңазір екінің бірінің аузындағы
сөзі оеы ңыс боп тұр, Абай аға! Ңыстан
қысылған ел күн санап көбейіп барады
(М. Ә.).
»
ЕКІ ОЙЛЫ БОЛДЫ © ЕКІ ОҢТЫ БОЛ
ДЫ Дүдәмалданды, іске бел шешіп кірісуге батылы жетпеді, өз ісіне сенімсіздік
етті, көңілі тұрацтамады. Тағы да белгісіз
күш Ержанды ңыздардың вагонына сүйреп апарды. Ол екі ойлы болып гұрып,
ңыздардан артта қалып, кейінірек кірді
(Т. А.). Әбдірахман хат жіберуге екі оцты
болған соң мен дамеп жібергем (Б. М.).
ЕКІ ОРАЙДЫ Асып түседі; озып кетеdi. Сол кезде, шаруашылыңтың бұл саласында Ңазаңстанның бір өзі-аң Американы екі орайтын болады (М. Е.).
ЕКІ ОРТАДА Тектен-текке, бостан-босца. Екі ортада, бұ дүниенің ракатының
қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз,
басца жарамсыз ңылыңітен, қор етіп өткізеді (Абай).
ЕКІ ОТТЫҢ АРАСЫНДА [ОРТАСЫНДА] ҢАЛДЫ Айнала циындыцца үшырады. Жаным күйіп, кейде өлім сұраймын,
Тағы ойланып бал тұрмысты ңимаймын.
Шыжық болған арасында екі оттың, Жүрегімді көз жасыммен бұлаймын (Б. К.).
ЕКІ Р¥Ң [¥РЬЩ] д и а л. Екі түрлі.
Көроғлыны екі рүц айтады (Жам., Шу).
Екі талай, әлде цалай. Оқуға ңайтар ңайтпасы өзге түгіл, өзіне де екі үрыж көрінеді
(Ғ. О.).
ЕКІ СӨЗГЕ КЕЛМЕДІ 1. Көне кетті, келісе салды. Әбіш екі сөзге келмей-ац түсін-
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ді. Мағышы иығынан құшақтап сипай
түсіп: «Жүр!» деп бір-ақ сөз айтты да,
шапшаң киіндіріп ерте жөнелді (М. Ә.).
2. Ай-шайға келмеді. Екі сөзге келмей
ұстаса кететін шатақ мінезді кісі (AT).
ЕКІ СӨЗДІ [СӨЗ] КӨТЕРМЕЙДІ Әзілцалжыңды түсінбейді, біреудің айтцан әңгімесін •жацтырмайды, сөзді басынан асырмайды. Тәкәппар Дағыстаңда Жүсіл ба
тыр, Бакыты асып ңұрбысынан келе жатыр, Екі сөзді көтермес зор көкірек, Соқтығып бұған ешкім тимейді акыр
(А. А. Ң)..
ЕКІ СӨЗДІ КІСІ Өтірікіиі, тиянацсыз
кісі. Екі сөзді болып елеңдеп ясүргеннен,
бір пөзді болып мерт кеткен дұрыс
(Б. Мом.). Жұрттың бәрі сөз саті?ан, Сатып
алып не керек? Екі сөзді тәңірі атқан
Шыр айналғ.ан дөңгелек (Абай).
ЕКІ СӨЗ ЖОҢ Тұрацты; айтқаньша,
уэдесіне берік. Ңаймақ еді көңілімде, Бізге ңаспақ болды жем. Екі сөз жоц өмірімде, Мен де сорлы баңыты кем (Абай).
ЕКІ СӨЙЛЕМЕС БОЛАР Айтцан сертінен цайтпас, бір беттен айнымае болар.—
Хан екі сөйлемес болар,— деді Зейнеп енді
екі көзі жалын атып,— мені Дараүлекке
байға берсең, Ңоңырқұлжадан да өшіңді
қайтарасың (I. Е.).
ЕКІ ТАЛАЙДА [ҰДАЙДА] © ЕКІ ТАЛАЙ КҮН [ЖЕР] © ЕКІ ¥ДАЙ ПІАҢ
Қиын-цыстау, цьісылтаяң шац. Екі талай
жер болса, Ердің ісі жен болар. Ңаса ба
тыр майданда... Иіліп сәлем қылысқан,
Ибаменен тұрысқан (ҢБ). Сапырсаң cap
шараға құлаш керіп, Жиылған мейманына кұйып беріп, Ата ұлын, ене ңызын безіп тастап, Кетпей ме екі үдайда оаған
еріп? (С. Т.).
ЕКІ ТУЫП, БІР ҢАЛҒАНЫМ ЕМЕС
Ет бауыр жацын.ым емес, ағайыньім, туысқаньім емес, екі көзімнің бірі, егізімнің
сыңары емес. Уа, ңой, жеңгей,— деді Боранбай кейіп,— осындай ірарлы боранда
апаратын бұл менің ңайбір екі туып, бір
цалғаным еді? (С. М.).
ЕКІ ТУЫП, БІР ҢАЛМАҢ ЖОҢ Бұл
жерде әйтеуір бір өлш бар деген мағынада айтытг отыр. Екі туып, бір цалмац жоц,
мылтықтың даусынан құттарың ңашпасын, жауға садақпен қан жұтңызып алайық та, содан кейін найза, сойылға жол
берейік (I. Е.).
ЕКІ ТІЗГІН, БІР ШЫЛБЫР [АЙЫЛ]
Ынтымацты ел-жұрттың ерік-билігін, билік тізгінін ұстау, ел-жұрттың көш басшысы болу мэнінд.е айтылады. Ерегіскен
дұшпанға, Айдаһардай шалысты, Екі де
тізгін, бір айыл, Бір өзім деп салысты
(В. В. Р.). Ел басы, топ басылары қалай
кылса, калай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден-бірге жүгірмек болмайды екен.
«Қой асығын қолыңа ал, колайыңа жақса, саңа ңой», «Бас-басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың, басалңаңыз бар
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болса, жанған отңа күймессің» деп, мал
айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған, берген соң, кайтып
бұзылмақ түгіл, жетпегенді жетілтемін
деп, жамандығын жасырып, жақсылығын
асырамын деп тырысады екен (Абай).
ЕКІ ¥РТЫ СУАЛДЫ [СОЛДЫ] Арыды, жүдеді. Көзі бозарып, екі ұрты суалып, Ойсырап жүдеп ңалыпты (С. О.).
ЕКІ ¥ШТЫ БОЛДЫ [СӨЙЛЕДІ]
Екі жацты; өтірік, шыпы белгісіз, күмәнді
деген мағынада. Туысқаның, достарың —
бэрі екі үшты. Сол себепті досыңнан душпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, Бұл не деген заманға ісім түсті
(Абай). Құнанбай өз баласы туралы екі
ұшты болуын тез жойып, Байдалы сөзінің
салмағына көз салып кетті (М. Ә.). Агро
ном бригада басында қонған екен, бұлтақтап екі үшты сөйледі (3. Ш.).
ЕКІІПОҢЫП, БІР ҢАРАДЫ Сактыц
жасады. Адам баласы біздің дұшпанымыз,
сақ болыңдар, екі шоцып, бір цараңдар,—
деген (ҢЕ).
ЕЛ [Ж¥РТ] АҒАСЫ [ТҰТКАСЫ] Көпшілік сыйлайтын цадірлі кісі, ел сөзін
сөйлейтін кісі. Социалистік Еңбек Ерлеріміз — ел ағасы адамдарымыз (ЛЖ). Ол ел
басы, топ басылары ңалай ңылса, ңалай
бітірсе, халыкта оны сынамат}, бірден бірге жүгірмек болмайды екен (Абай). «Шіркін ел ағасы Маңажан ғой, өлген інісі
Оспанның орнын жоғ.алтпады, кісі-ақ
екен»,— деп жұрт шулады (С. Тал.). Кедеймін деп жасыман! Берекелі елді айтам,
Ел түтцасы ерді айтам, Басымнан сөз
асырман (Айтыс).
ЕЛ АМАН, Ж¥РТ ТЫНЬПІІТА Айдьің
аманында, заманньщ дұрыс кезінде, бейбіт күнде, жайшылыц уацытта. Ел аман,
жұрт тынышта, Ңырдағы үлы құрылыста,
Бізді неткен жау алад? (I. Ж.).— Ңоя тұр
кітабыңды бір мезгіл. Тыныштыкпен шайымызды ішейік. Ел аман, жүрт тынышта
күйінесің де отырасың, не көрінді сонша!
(Ғ. Мұс.).
ЕЛ АУЗЫНА ЕЛЕК [ҚАҚПАҢ] ҚОЙМАҢ БОЛДЫ © ЕЛ АУЗЫНА ЕТЕК ТЫҢПАҢ БОЛДЫ Көптің сөзін, тілін тыймақ
болды деген мағынада. Ел аузына елек
болма (Маңал). Жүрттың тілін, сөзін тия
алмайды. Маған қойғызғанмен ел аузына
қацпақ бола алмайсың (Ә. Н.).
ЕЛ АУЗЫНДАҒЫ АДАМ Мацтаулы,
жұрт цалаған кіеі, ауыздан-ауызға тарап,
атац-да}щы жұрща кеткен кісі.
ЕЛ [Ж¥РТ, КЮ1] АЯҒЫ БАСЫЛҒАНДА © ЕЛ ОРЫНҒА ОТЫРА Қараңғы түсіп, ел аяғы саябыр тартцанда. Шай ішіп,
ел аяғы басылған кезде, Сәмет ағай сөз
арасында менен шыжымдап сыр тартты
(С. О.). Жүрт аяғы басылды. Ерте жататын еңбек адамының көбі ұйқыға да кірісті. Үйінде тьгкыршмк атып шыдай алмай
қонаңтар отыр (М. Ә.). Ел орынға отырар
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кезде Абай Ңарашоңыдағы ңыстауға такап еді. Товайлы өзекте ңарсы алдынан
келе жатқан жалғыз салт аттыны көрді
(М. Ә.). Бір кеште, ымырт жабылыл, ел
орынға отырды-&у деген мезетте, жылтылдаған оттың жарығы көзге ілініп, ауыл
активтері оны долга түсірді (М. Е.).

ЕЛГЕ СЫЙМАДЫ Қайда жүрсе де сүйкімі болмады. Өлсе көрге сыятын еді, тірі
ңалып еді — елге сыяр емес (Ғ. М.).

ЕЛ БҮЛДІРГІ [БҮЛДІРГІШ] Халыцца
лаң салғыш. Халыққа емес сыйымды, Парақор баспақ биіңді, Ел бүлдіргіш бегіңді,
Әперіп сөзбен кегіңді — ¥лы тілмен ұлаттым (Д. Б.).

ЕЛДІ [Ж¥РТТЫ] НІАҢТЫ [НІАҒЫСТЫРДЫ] Адамдарды бір-біріне айдап салды, араға өсек тасыды. Кетеді таң атқан
соң өсек бағып, Еріне былшылдайды елді
шағып. Конакқа тамақ бер деп ептеп айтса, Жүреді теріс қарап сыбыр қағып
(А. Ңор.).

ЕЛДЕН АЛА БӨТЕН [АЛА БӨЛЕ] ©
ЕЛДЕН ЕРЕК © ЕЛДЕН ЕРЕКШЕ Өзгеше.
(Жұрттан жырылып шыкчан, я жұрттан
бөле ңараған адамға қатыоты айггылады).
ЕЛ БАҢТЫ Хальщца жол басшылыц Шырағым-ау, бұл сұмдьіңты қайдан шыжасады (АС). Ал, өнді далған өмірімізді ғарып жүрсіңдер... елден ала бөтен маған
ңайтып, не ңылып өткіземіз? Ел бағу? ауыз салғандарың ңалай (С. О.). Елден
ала бөтен Сыздык мал айдайды, Сыздьгң
Жод, елге бағым жоц (Абай).
лау тартады. Жазығы не? (Ғ. Мұс.). Сы
ЕЛ БАСТАДЫ 0 ЕЛ БАСТАП, ЖҮРТ рым маған қыран топшылы, толың денелі,
АЛДЫ Жүртты соңына ертті, халыціы ау- кең кеуделі, шалң.ақ төсті, жолбарыс бетті
зына царатты. Ту ұстап, тұлпар жаратпай, болып вөрінді. Басы да елден ерек, торсьгң
Алдынан топ таратпай, Жай отындай оң шекелі екен. Ағамды осыдан білдім,—
атпай, Анаиан тудым дегенмен, Бастамас депті і(ШС).
ел, ұлан ба? (Д. Б.). А — а! Ел бастап,
ЕЛДЕН БЕЗГЕН Туған-туыстан, өз
жұрт алайын деген ұл екенсің, сөз бастап,
би болайын деген ұл екенсің, алдыңа кел- ортасынан цашщтаған (адам). Май шайсе, әділдігінді аяма, аймағың кетпес ал- наған билердің Нанға мұқтаж күні бар.
Елден безген залымның Елге мүңтаж күні
дыңнан (Ы. А.).
бар (ШС).
ЕЛ [KICI] БЕТІНЕ КАРАЙ АЛМАДЫ
ЕЛДЕН ЕЛГЕ ЖҮРДІ © ЕЛДЕН ЕЛДІ
Үящ а цалды, цара бет болды. Ңыстауым
Сырымбеттің жел бетінде, Мың дарғыс се- АРАЛАДЫ © ЕЛ КЕЗДІ Жағалай цыдырні өлтірген жендетіне, «Алыс жер, апар- ды; ауыл-айматүіы аралады. Елден елге
ма»— деп ңақсап еді, Қарармьін енді ца- жүрермін, Елден жаксы көрінсе, Сені оған
берермін (БЖ). Елден елді аралап, Ңошлай ел бетіне (I. Ж.).
қар, теке жинадың, Маңдайдағы бай болЕЛ БЕТІН КӨРМЕДІ Елге оралтады. дың, Нәпсіңді неге тыймадың (Д. Б.). Ел
Базаралы бас ңияды да, ел бетін көрмей кездім Кертөбелмен арықтатып, Жаксыға
айдауға кетеді (М. Ә.).
сөз сөйледім аяыіртатып, Үш жүздің ортасында Біржан едім, Бұл күнде қойды дұЕЛ БИЛЕП, Ж¥РТ ¥СТАДЫ © ЕЛ дай шалыңтатып (Б. Ңож.).
[Ж¥РТ] С¥РАДЫ © ЕЛ ¥СТАДЫ Ел басЕЛДІ АУЗЬША ҢАРАТТЫ 1. Билепцарыті, өкім-билік жүргізді. Олар да ел билеген жүртты үстап, Патшаға қара ңазаң төстеді. 2. Шешен, ділмар, сөзге жүйріктібарысқан жок (Ш. Ж.). Кешегі ел үстаған гімен елді сөзіне үйытты.
ханзаданың Сізді де ұрпағы деп бердім
ЕЛДІГІ КЕТТІ [ЫДЫРАП KETTI] Елсәлем (Ш. Ж.). Кедейден де талай топ жар- діктен айрылды, ел болудан цалды. Кұрт
ған шешен, қол басқарған батыр, ел үста- жегендей ңуарып, Дәнің тандыр суарып,
ған билер шықңан (Ғ. Мұс.). Мынау елді Елдігің кетті ыдырап (Д. Б.).
үстарлъщ кісі емеспін, кел, құтңар (Абай).
ЕЛДІК ЕТТІ [ЖАСАДЫ] д и а л. ЖэрЕЛ БОЛДЫ 1. Терезесі тең халыц бол демдесті, көмектесті; елге лайыц іс цылды деген тағынада. Ңазаққа күзетші бо ды. Елдік етіп еңбегімізден акша оралык
лайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді депті (Жам., Мер.).
біліп, халың қатарына қосылудың ңамын
ЕЛДІК [-ТЕН] КЕТТІ Үйъшшыл болу
жейік деп ниеттеніп үйрену керек (Абай).
2. Тату, арасы жацын болды, жацтас бол дан цалды, ауыз бірліктен айрылды. Елды. Айдалада екі батыр кездесіп ңалады діктен әбден кеткенде, Сүйекке зардап
да, бірі екіншісінен:— Сен бізге жау бола- жеткенде, Шыккамыз бүгін жарыққа, Лағмысың, ел боламысыц?— деді (AT). Жиен нат айтып өткенге (I. Ж.).
ел болмас, желке ас болмас (Мақал). Енді
ЕЛДІ ҢАРАТТЫ [ЗАҢЫНА ҢАРАТКөксеректі өлтіріп, терісін алу керек; осы ТЫ] Билігіне көндірді, үстемдік жүргізді.
кэпір түбінде ел болмайды — дейтін де бо Түпкі атаң Барақ хан, Елді заңына царатлып еді (М. Ә.).
цан, О да өткен дүниөден (ШС).

ЕЛГЕ [ЖҰРТҢАІ ЖАЙДЫ Дацғаза
цып таратты, өсектеді. Я өзі пәле шығаруға пысык, я сондайлардың сөзін «естігенім, білгенім» деп елге жайып жүріп,
айтып ырбаңдауға пысык,... (Абай).

ЕЛ ЕМЕС Дүшпан, цас. Ханыша күйініп тұр сіздер үшін, Отауын бір текеңіз
сүзген үшін. Жиылды жасач сізбен жау-
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ласуға, Ел емес, жау деп күдер үзген
үшін (I. Ж.).
ЕЛЕҢ ЕТТІ Құлагын тікті.— Жолдас Марабайұлы Жандосқа сөз беріледі,—
деді Ералин, Жұрт елең ете түсті (Ғ. Мұс.).
ЕЛЕҢ ҢЫЛМАДЫ Ескермеді, елемеді,
көціл де бөлмеді. Жаулар көп те бұлар
аз, Оны да елец цылмады (Н. Б.). Бүгін
кайт.а-і{,айта ат ауыстырып мініп, сол Маркабай талай Жігітекті аттан ұшырды. Өзі
де сойылды көп жепті. Басы бітеу жара
болса да, оны елец цылған жоц (М. Ә.).
ЕЛЕС БЕРДІ Көз алдына сағымданды,
аздап цана көрінді, ептеп назарға ілінді.
Мария Ивановна дейтін Торғайда тұратын
мұғалима да ұзақ поэма ның екі-аң жерінде елес беріп, өзге жөрінде жоғалып кетеді (С. М.).
ЕЛЕУСІЗ ТАСТАДЫ [ҢАЛДЫРДЫ]
Ескерусіз калдырды; елемеді, көзге ілмеді.
Арзан болар алтын сөз, Елеусіз жерге тастаса (Жамібыл).
ЕЛ ЖИДЫ Өзіне жацтас, сөзін сөйлейтін жүрттьі топтастырды (АС). Өзімдік бол
деп ел жиып, Ңұрастырып септеймін. Бұзакының бүлігін «Жақсы ақыл» деп «кұп»
деймін (Абай).
_
ЕЛ-ЖҮРТ ҢАРАҒЫСЫЗ Кісі көргісіз,
түкке алғысьіз. Қарағысыз ел мен жүрт,
Төрелік түскен дагына, Ие болмай айрылдың Атаңның алтын тағына (Д. Б.).
ЕЛ ИМЕНДІ Жүрт тайсалды, карсы
келуге кай'мъщты, жасцанды; бетіне айтуға үялды, кымсынды. Жасканып, қорқып,
Жорғалап, жортып, Именсе елің баптанбақ, Карғағанын жер кылмак, Алкағанын
зор қылмақ (Абай).
ЕЛ ҚАРАТТЫ Өз жағына тартты;
айтканына көндірді; бір елді бағындырды.
Заманадан хабарсыз біздің халың, Болыс
болар мың іакша алып, Ел карату үшін де
пара беріп, Онысын чайта жияр пара алып
(М. Қал.).
ЕЛ ҢАТАРЫНА КЕЛДІ [ҢОСЫЛДЫ]
Шаруасын, тұрмыс жағдайын түзеді. Тым
болмаоа есімізді жиып, ел катарына келіп
алайың (Т. А.).
ЕЛ ҢҮЛАҒЫ ЕЛУ ЛСүрт цұлағьі түріңкі, жацалыцты, сыбысты дереу естиді.
Ел күлағы елу, жаманат жерде жатпайды
(Мақал). Ак сұңңар ңұс дабысты, Дұшпаннан алған намысты, Ңамбар кедей
деген сөз, *Ел күлағы елу ғой», Есітті
батыр дабысты (ҢамБ). Адалы ңанша,
арамы қанша кім білсін. «Ел цүлағьі
елуь деген емее пе, көршілес колхоздар
гу-гу етеді (С. Төл.).
ЕЛ ҢУЛАҒЫ ТҮРІЛДІ © Ң¥ЛАҢ
ТОСТЫ [ТҮРДІ] Елең ете калды; тосын
хабарға цүлац бүрды. Дабысы бұрын
жеткен Керқұланың Дегенге «Келді» турdi ел цүлағын. Ac тегіс алды-артына чал11-1 6 0
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ды үймелеп, Көруге Квкшетаудың кер
пырағын (I. Ж.).
ЕЛ ҢЫЛДЫ Халъщ катарына цосты.
үйымдастыра білді. Мұчым казаң баласы,
Тегіс ақыл сұрапты, Тобычтыны ел қылып, Басын жиып ңұрапты (Абай).
ЕЛСІЗДЕ ӨСТІ Ағайын-туыссыз өмір
ісешті. оЕлсізде өскено демесін, Елден
таңдап сұлу ал. Аң отау тігіп басына
Төрт түлік малдан еншіңді ал (Д. Б.).
ЕЛ СІЛКІНДІ Жүрт түңілді, безді. Аға
сұлтан, чазьіның, Ел сілкінді ісінен, Ауылдың атқа мінері, Жемтікке қонған
күшіген (Д. Б.).
ЕЛ ТАБАНЫ АУДЫ Ауыл көшті, іргесін көтерді. Ел табаны аумай, ұзач отырып ңалған жайлау, бұл шаңта сары
жұрт боп, шаңдағы шығып жатыр (Ә. Н.).
ЕЛ [Ж¥РТ] ТАНЫДЫ Халыкпен араласып, жацсы-жаманын керіп білді; өзге
жүртты танып білді. Ата көңілі жанбаса
бір, Артық өнер шыічпаса, Ел танымай,
үй танып чұр, Шаруасын да ұкпаса
(Абай). Біздің чазачтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мычтылығы, мал іздеуі,
өнер іздеуі, жүрт тануы ешбір халыкка
ұчоамайды (Абай).
ЕЛ ТАРАЗЫСЫН АҢДАМАДЫ Келеге түсеміз, талцыға түсіп, сөзге ілінеміз
деп ойламады. Бүгінгі Найманмен шиеленістіріп отырған сылтауды алсам, ол ел
таразысын аңдамаған албырт жастардың
шалалығы (М. Ә.).
ЕЛУ ЖЫЛДА — ЕЛ ЖАҢА, ЖҮЗ
ЖЫЛДА — ҢАЗАНІ Уацыт өткен сайын
заман өзгереді деген мағынада. Кеше сен,
бүгін мен болсам — дү.ние кезек емес пе,
көнбеске сенің де шараң жок! «Елу жылда — ел жаңа, жүз жылда — цазан\»
(Ғ. М.).
ЕЛ ШАПТЫ Жаулап алып, талан-таражға салды. Батырды айтсам, ел шауып,
алған талап, Қызды айтсам, қызыкты
айтсам қыздырмалап, Әншейін күн өткізбек әңгімеге, Тыңдар едің бір сөзін мыңға балап (Абай).
ЕЛІ АЗҒАННЫҢ ЖЕРІ АЗҒАН Береке-бірлігі жоц жүрттыц дәулеті де жок
деген мағынада. Бала: — Елі азғанның
жері азған деген осы екен-ау, біздің елдің
ңоянының мүйізінен шаңыраң иеді. Сіздің елдің ңоянынан шақша ғана шыңңаны ма? — депті (ҢЕ).
ЕЛІҢНІҢ [ХАЛҢЫҢНЫҢ] ЕЛЕУЛІСІ
[ҢАЛАУЛЫСЫ] БОЛ! а л ғ ы с. Жацсы,
кадірлі азамат болі
ЕЛІҢНІҢ КӨШІН БАСТА! а л ғ ы с.
Жүрт иесі бол, билігін, тізгінін үста, көш
басы бол.
ЕЛ ІРГЕСІН САҢТАДЫ Еліне тыныштыц орнатты; ел іиііне іріткі түсірмеді.
Ауылдың атңа мінері, Жемтікке конған

ЕЛ

күшіген, Өзі тойса мәз болад, Ел іргесін
сщтамай (Д. Б.).
ЕЛ ІШШДЕГІ ЕКІ ЖАНБАС ЕДШ
к ө н е. Кірмелерді, шеттен келген елді
айтады.
ЕМГЕ ТАБЫЛМАЙДЫ Еш жерде
жоң\ цолға түспейді. Бірде-бір химиялыв
рөакцияны, физикіалыіс құбылысты тәжірибе жаоап куантпайды. Керекті ңұрал,
түрлі материалдар емге табылмайды (ЛЖ).
ЕМЕСЕСІ [ЕМЕШЕГІ, ЕМЕПІЕСІ, ЕМЕТАЙЫ] Ң¥РЬІДЫ [ЕЗІЛДІ] Қаттьі цүмартты, цатты сүйді, цұштар болды.
(«Еметай» дегөн оөз Жетісу өңіріндө жиірек ңолданылады). Ңарлығаш Көкбайды
ңойып қалып, мінбелей отырады. Не болады деп емесесі қурып жанып отыр
(М. Ә.). Балңаштың көлі қандай болоа,
мысы сондай мол екенін сезген (шет ел
капиталистері) емесесі ідұрып, талай рет
сілекейін шұбыртңан (Ә. Ә.). Егер Жамал
баска біреуді сүйсе өз еркі. Сондай-аң менің де [Кенжеғұл] оға-н емешегім езілген
емес (Р. Р.). «Ондай емешесі lffpun тұрса, кімнің кемпірі өлді, өзі соған тиіп
алсайшы» деп сумаң-сумаң етеді (С. Б'.).
Олар тұрсын, Ақбала қойнында жатңан
күйеуіне емешесі кұрып өліп-тірілген
жоқ (Ә. Н.).
ЕМЕС ТЕ ЕМЕС Ол да емес, бұл да
емес. Ңұлдың емес, емес те емес. Байкадамның айналасы осынніа кедей, көзінен
сорасы аі{і{ан сорлы бола ма екен? (Ғ. М.).
ЕМЕУРІН БІЛДІРДІ [ЖАСАДЫ] Шет
жағалатып, нышанын сездірді. «Дәмешті
кайтесің?» дегендей емеурін білдірді
(3. Ш.). Ендігі отырыста Абай тек қысңа
ғана емеурін жасап, сөзді өзі бастамай,
әуелі даугер би Бараңңа сөйлетті (М. Ә.).
ЕМНІЕКТЕН ШЫҒАРДЫ Баланы емізбейтін болды. Жаңыл жеңешем... Үмітті
емшектен ертерек шығарып, өзі сиыр фермасына кетті (М. Д.).
ЕМІНДІРІП ҚОЙДЫ Дэмелендірді.
Басында байдың ұлын менсінбейді, Өлудің біле алмады емін қылып, Батымсыз
оның басы бола берді, Қойған соң сені
құдай еміндіріп (Айтыс).
ЕМШІП АЛДЫ Езеуреп көзін сатты;
телміріп тіленді. Еріншектің бір мінезі — еміншек, еміншек бола көрме, шырағым. Емініп алғаныц арыңды айырбастап
алғ.аның. Арсыз ңалғіаның — жалаң бұт
ңалғаның (Ғ. Мұс.).
ЕМІС-ЕМІС ЕСТІЛЕДІ Анда-санда кұлацца әлсіз жетіп, зорға шалынады. (Ңырғыз тілінде: «Бул ішті ушул ңылды деген
іміш-іміш бар» деп келеді, ңазаңша: «Бұл
істі осы істеді деген кауесет бар»; «ол
келеяі деген сөз бар» дегенді кырғызша
«ол келетіміш» дейді. Осыған қарағанда,
қазаң тіліндегі «еміс* сөзі көне түркі
тілдеріндегі «е, екөн„ еді» сияіңты көмекші етістікке -міш белтіяі жұрнағы жалға-
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нып, -еміс болып ңалыптасңан сияқты)-.
Күтуші жігіттің байға айтңан сөздері
сырттағы Байымбетке еміс-еміс естіледі
(С. О.). Алыстан дамыл-дамыл дүпілдегензеңбіректердің даусы кұлаеда талып жетіп, еміс-еміс естіледі (Б. Мом.). Бір тоиг
бала Ғанидың кабинетінің алдында тур
мыз. Жиналыс болып жапқан тәрізді. Бірде орысша, бірде казақша, бірде өзбекшөсөйлеген сөздер кұлакңа кейде аньщ,
кейде еміс-еміс естіледі (Ө. Т.).
ЕМІСІ ТЕПТІ Сәл-сәл нышанасы білінді деген мағьінада. Мұрнына таныс иістің
емісі тепті (Т. Ә.).
ЕН БАЙЛЫҢ [ДЭУЛЕТ] Мол қазына»
цыруар мал-мүлік. Сол жерден, миуалы
бақтан алынып жаткан сарңылмас казына, ен байлыц (Ғ. С.). ...Дербісәлі де дамсыз отырған жоц. Өзің де байңаған шығ.арсың. Ен дэулеттің ұшығы ға>на ңалған
онда (Т. А.).
ЕН БАЙТАҢ [ДАЛА] Кең, үшы-циыры жоц кеңістік. Бастаған партияның
панасында, Ен байтам Казахстан даласында, Бал ңұйылды далада (ХӘ). Бақшаның шетіне, ңыранға шығып, жан-жақңа қарасаң, ңиырсыз кең, көлбей барып
аспанмен ңұшактасқан ен дала көрінеді
(С. С.).
ЕНЕСІН ¥РАЙЫН б е й п і л. Тіл тигізу, боцтау (АС). «Ой, енесін ұрайын, өліп
кетпей неге керек? Азар болса атылып я
осы үшін айдалып кетсем де көнгенім-ақ?
Әйтеуір бір өлім бар ма?» — деп қалшылдайтұғын кісі көп ңой (Абай).
ЕН ЖАЙЛАДЫ Емін-еркін цоныстады.
Еділдің бойын ен жайлап, Шалғынға бие
біз байлап, Орныкты кара сабадан, Бозбаламен күліп-ойнап, Ңымыз ішер күн
ңайда? (М. Ө.).
ЕН ЖАЙЛАУ Жазғьі кец цоныс. [Жи
ранте Абайға] : Пәле басы тағы да, Кезеп
тұрған өзіңсің! Ен жайлауда ңұл-ңұтан
Бидің атын ңабан деп, Абыройы төгілсін
(М. Ә.).
ЕНЖАР ҢАРАДЫ [БОЛДЫ] Селкос
царады. («Енжар» парсы тілінде уайым,
ңайғы, реніш). Ушаков қазір неге де
болса енжар царайтын болған екен (Ғ. М.).
ЕН САЛДЫ [ТАҚТЫ] Велгіледі; атады\ меншіктеп алды. Сен үшін нағашымның бір тайына ен салдым (Т. А.). Мұса
мырза, білсеңші сөйлер сөзің, Ерте туьш
кеш ңалытт жүрген өзің. Ңыз біткенге ен
тағып ңойып па едің, Өңмеңдейсің өзеуреп, сүзіп көзің (Айтыс).
ЕНШІ АЛДЫ © ЕНШІ БЕРДІ [БӨЛД1] Үйленген баласына мал-мүлік бөліп
беріп, бөлек үй етіп шығарды. Оған бай
калың беріп, қатын әперді де, кейін енші
беріп бөлек шығарды (С. М.).
ЕНШІГЕ ТИДІ 1. Қарамағына алды.
2. Сьибаға, мұра берді. Пікір кыл көрінгенге, шықсаң үйден, Айни көр, тілімді'

— 163—

алсаң, надан күйден, Малым жок бөлек
ауыл қондыратын, Енші осы, ойла, балам,
саған тиген. (Ә. Тәң.).
ЕНШІСІ БӨЛЕК, ЕНІ БАСҢА к ө н е.
1. Вұрынғы уақытта малға таңба салу,
ер жеткен азамат балаларына тиісті малмүлік үлесін беру туралы айтылады.
(Осыдан «еншілес», «енші алды», «еншіоі бөлек»
немесе «еншісі басқа»
тәрізді тіркестер жасалады. Ен малдың
құлағына салынатын белгі: тілік ен, ойық
ен т. б. Бұрынғы уаңытта «ен» жылқы
малында да болған. Ен уаң, тек өзара жақын руда болып, ал таңба — аттың сауырына күйдіріп салынатын белгі — үлкен,
ірі руда болған). 2. Мүлде бәлек, іргесі аулщ .

ЕҢСЕСІ

ыры болсын халқына, Сабыр қыл, ойла
келмесін. Ңарияң келіп, жырлап тұр,
Еңбегі сіңген ер үшін (Б. Ң.).
ЕҢБЕККЕ БАУЛЫДЫ Еңбекке тэрбиеледі, эдеттендірді. Қарапайым еңбекші
бүңараның эстетикалық галғамын өсіріп,
рухани мейірін қандыратын, еңбекке баулып, ерлікке бастайтын жаңа мазмұнды,
жаңа нәрлі өнер туып отырды (С. Қ.).
ЕҢБЕККЕ ШАШТЫ д и а л. Ецбекке
бөлді (ацша, астыц). Алты айлык еңбекке
аңша, астык шашкалы жатыр (Жам.:
Мер., Ңор.).
ЕҢБЕККҮН Ң¥ЙДЫ д и а л. Еңбек*
күн есептеп, соған қарай табыс бөлді
(Гур., Маң.).
ф
ЕҢБЕК РАҢАТТЫ БОЛСЬШ! © ЕҢ.
БЕГІҢНІҢ РӘТІН КӨР т і л е к. Жүмысың
сәтті, баянды болсын деген мағынада.

ЕҢ АЯҒЫ Васцасы түгіл, басцасын
былай цойғанда. Ләззат жер бетіндегі
тіршілік атаулының бір түрлі тосын мейрамының үстінен шығьш, ңызығып құныЕҢ БОЛМАСА Тым кұрыса, тіпті болға ңарап ңалған. Ең аяғы шіркей де бір
кеудесіне ңуаныш сыймай дірілдеп ұшьш мағанда (АС). Дүниенің көрінген һәм
көріябеген сырын түғелдеп, ец болмаса
жүр (Т. А.).
денелеп білмесе, адамдьщтың орны болЕҢБЕГІН ЕШ, ЖІГЕРШ К¥М ҢЫЛ- майды (Абай). Адасып алаңдама жол
ДЫ © ЕҢБЕГІ ДАЛАҒА [ЖЕЛГЕ, ЗАЯ] таба алмай, Берірек түзу жолға шыч{
КЕТТІ © ЕҢБЕГІ [-Ң]
ЕШ,
Т¥ЗЫ[-Ң] ңамалмай, Не ғылым жоц, немесе еқбек
СОР 0 ЕҢБЕГІ ЕШ БОЛДЫ, Т¥ЗЫ СОР те
жоң, Ең болмаса кеттің ғой мал баға
БОЛДЫ © ЕҢБЕГІ ЕШ БОЛДЫ 0 ЕҢБЕГІ алмай (Абай).
ҢАЙТПАДЫ Бар эрекет зая кетті; еңбегі
ЕҢКІЛДЕП ЖЫЛАДЫ Дауысын шыөтелмеді. Мен қиындыңты емес, еңбегіңді
еш, жігеріңді цүм цылатын мешеулікті ғарып цатты бацырмай жылау туралы
айтамын (Т. А.)- Мүйіздескен сиырдай, айтылады. Кейде ол [Оспан] алпамсадай
Байласаң бас жіп жетер ме? Еңбегің еш, алып денесімен сол жайды (баласы жоктүзың сор, Ңайратың селге жетер ме? тығын) жан күйер жаіңындар арасында
(Д. Б.). Аңырын жүріп, аньгқ бас, Еңбегің күйзеліп айтіңан шаіктарында еңкілдеп
кетпес далаға САбай). «Ңұп» — деді, айтңа- жылап та жіберетін (М. Ә.).
нының бэрін ңылды, Жүре-жүре Жүсіпті
ЕҢСЕ КӨТЕРІЛДІ Көңілі жайланды,
цолы білді. Алпаңайға ңаншама жалынса бойы жазылды, үстін басцан батпандай
да, Еңбегін зая цылды, алмай тілді (С. Т.). ойдан, уайым-қайғыдан құтылды, көңілОл сені бір күні тірідей жұтып қояды. денді.— ...Енді мііне жіаңа ғана өздерің
Бар еңбегің зая кетті (Ғ. М.).
жіберген палаткалар, әне бір киіз үй кеп
ЕҢБЕГІ ЖАНДЫ [ҚАЙТТЫ] Қадамы тігіліп жатыр... Ңазір бойым сергіп, мүлөрге бастъц жолы болды, ісі алға басты; дем ецсем көтеріліп қальшпын!— деді
еңбегі өтелді. Еңбегің жанып, мінекей, Жаңсымбет (М. £(.). Сол жасыл бұтақтар
Жайңалып тұр егінің, Еңбегі ғой көгер- алып үйлерден алыстаған сайын еңсесі
ген, Егіншідей еріңнің (I. Ж.). Күн болса көтеріліп, бара-бара ну орман сияқтанып,
егер де, Ецбегіц жанатын, Сонда айт, ала жасыл ала ңапқа айналады да, басына
атым, Мейрамдап шабатыні (Б. М.). Ңұ- ақша бұлттар шөккен ңарлы тауға жалтылды сан ңатерден ңиыннңыспаң, Еңбегі ғасады (М. И.).
жанып еді тура нұсқап, Ңайран камқор
ЕҢСЕ ҢАРА д и а л. Күйеу алғаш келжанелді дүниеден, Жеті жыл әділдік қып генде алынатын кэде. Еңсеме келдің,
тұрған ұстап (Ә. Тәң.).
еңсе царац ңайда? (Қ. орда, Арал).
ЕҢБЕГІН САТТЫ 1. Көрсеткен цызмеЕҢСЕСІ БИІК БОЗ ОРДА Ауыз здетін бүлдады, пэлденді. 2. Өз күшімен
күнін көрді, цызмет цылды. Баңпен ас- биетінде хан, сүлтанның үй-жайы. (байтаңан патшадан, Мимен асқан қара артық. ғы) туралы айтылады. (Үлкен сарай де
Сақалын сатқан кәріден, Еңбегін сатцан ген мағынада). Еңсесі биік боз орда, Еріксіз кірсем деп едім (М. Ө.).
бала артық (Абай).
ЕҢСЕСІ БИІК, ЕРНІ САЛПЫ БатырЕҢБЕГІН САУДЫ 0 ЕҢБЕК ЕМДІ
Адал еңбекпен күнелтті; цызметінің же- лык гжырға тэн суреттеу тәсілі. Еңсесі
місін жеді. Әуелі кұдайға сыйынып, екін- биік, ерні салпы құбаша ұл (АӘ).
ші өз қайратына сүйеніп, ецбегіңді сау
ЕҢСЕСІ Ң¥РЫДЫ Аңсады, сағынды;
(Абай).
арман етті. Ауылым жайлап отыр КэксеңЕҢБЕГІ [ҢЫЗМЕТІ] СІҢДІ [ӨТТІІ гірді, Көз сүзіп сіздің дааңка ецсем ңұрыКөп кызметін цылды, бейнеттенді. Ңай- ды (Жамбыл).

ЕҢСЕСІН
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ЕҢСЕСШ ЕЗДІ Кеудесін басты, көңілін
ЕРДІҢ ҢҮНЫН ЕКІ АУЫЗ СӨЗБЕН
(бетін) цайтарды. Пенжектерін, галстукБІТІРДІ к ө н е. Шешімді сөз, үтымды
терін шешіп, омырауларын ашып таста- үкім айтты. Әкең Ңыдыр, ердің құньм
ған, бет-ауыздары нарттай марқасқалар- екі ауыз сөзбен бітірген. Сөз таныр деп
дың жаппай жалт ңарауы еңсесін езіп келдім (Ғ. Мұс.).
жіберді (Қ. Ңұт.).
ЕРДІҢ ҚҮНЫ, НАРДЫҢ ПУЛЫ ҚьжЕҢІРЕГЕНДЕ ЕТЕГІ ТОЛДЫ Көз жа- бат, бағалы нзрсе; салмағы ауыр талап.
сын бұлады; біреуді жоцтап зарыцты, Еспембет, сенің мына айтып отырғаның
зар иледі, ботадай боздады. Етегі толып береке, бітім емес. Найман мен Тобықтыеңіреп ол, Жүріп кетті таңыр пенде. Ама ның арасына ердің цүны, нардың пұлынат қып кетті тастап, Соңғы жүгі ңалды ның дауын саламын деу (М. Ә.).
менде (А. Жұм.). Өрт ішінен жылап
ЕР ЕГЕСІ ЕҢІСТЕ Ер адамдардың тарқашңан бала мен көз жасына етегі толып
еңіреген анада есеп жоқ (Ң. Ж.). Жас тысы сырт жерде деген мағьмада. Бәсе,
балалар жау найзасына түйрелді, кәрі ер егесі еңісте! Сырлас келінінің алдында
ананың көз жасына еңірегенде етегі тол- маңтанайын депен шығарсың. Шық быды, ақсаңалды ата кайғы тұйығына тірел- лай! (М. Ә.).
ДІ (С. Мәу.). Щ
ЕРЕСЕК ТА РТТЫ 0ЕР ЖЕТТІ Есі
ЕҢІРЕП Т¥РҒАН [ЖҮРГЕН] ЕР Ел кірді; үлғайды, үлкейді; бой жетті. Бұл
үшін, елдің цамы үшін іс еткен адам. Мен, кезде ересек тартып қалған бала Лермон
мен едім, мен едім, Мен Нарында жүрген- тов Рылеев жырларын оқып жүрді
де, Еціреп жүрген ер едім, Исатайдың (Ж. С.). Балам ер жетсін, кемеліне келсін,
аңылы толсын, содан кейін кімге барса да
барында, Екі тарлан бөрі едім (М. Ө.).
еркі (С. М.). Ер жет.кен тұңғыш ауылдың
ЕПКЕ КӨНДІ Ыңғайға жүрді, айтцан- үлкендерінің ңазіргі күндердегі тілеулес
ды істеді. Кәрі, жас дәурені өзге, тату мейірі баоңа болатьш (М. Ә.). Жасымда
емес, Епке көнер ет жүрек сату емес. ғылым бар деп ескермедім, Пайдасын көКімде-кім үліеен болеа екі мүшел, Мал ре тұра тексермедім, Ер жеткен соң түсберіп алғанменен катын емес (Абай).
педі уысыма, Ңолымды мезгілінен кеш
ЕП ҢЫЛАДЫ Лайъщ көреді, амал жа- сермедім (Абай).
сайды. Ңорған салып биік ңылса, КөңіліЕРЕУІЛ АТҢА ЕР САЛДЫ Жаугершіменен еп цылса, Ңұдай жақсы көрер ме, лікте елін цорғауға аттанды; жортуылға
Шариғатты бұзған соң (Д. Б.).
шығуға сай түрды. Ереуіл отца ер салмай,
ЕР ӘБЗЕЛІН ТҮЗЕДІ Ат жабдығын Егеулі найза ңолға алмай, Ерлердің
сайлады. («Әбзел» — парсы сөзі, «ер-тұр- ісі бітер ме (М. Ө.).
ман» деген мағынаны береді. Парсының
ЕРЕУІЛ СӨЗ Шошыта, үркіте айтылған
«әбзел» деген сөзі «мүлік, ңұрал» деген сез. Тәкежан аулы Базаралының ереуіл
мағынада ңазаң тіліндегі багажа сөздердің сөзіне былк еткен жоң, ңар екі жауса да
де соңынан — «үй әбзелі» тіркесінде де үй іргесін шыммен көмдіріп алып, тағы
келеді). Жатңызып жалын ұштымен, Ңұй- да ыңтырмасын кұрғызып қойьпі күндізрығын таран сүзеді, Алтыннан тағып түн демей, кедей ауылдың пішені мен
ңұйыскан, Ер әбзелін түзеді (ҢБ).
ңорығын аямастан жеді де отырды (М. Ә.).
ЕРГЕ БАРДЫ Түрмысца шыцты, күйЕР ЖАНДЫ Еркекті тәуір көретін
еуге тиді. Арман етпе, жас күнің көп, Игі- әйел туралы айтылады. Ңатын алма төлік көр, ерге бар (Абай). .
реден, Ңатын алсаң төреден, Еркегі болар
ЕР БАСЫНА КҮН ТУДЫ Қиындыц жау жанды, Үрғашысы — ер жанды
жағдай тап болды. Көпке тентек ез ңисык, (Б. Қ.).
Ңамшыменен и болар. Ер басына күн
ЕР ЖҮРЕК Ватыл, цайсар кісі тура
туса, Бұта түбі үй болар (Ш. Ң.). Ер во лы айтылады. Еспембеттей ер жүрек,
сьмо. күн туса, етігімен су кешер, Ат ба Қолмен бірге келеді, Ton «шу» десе, Ақсына күн туса, ауыздыкпен су ішер (Ма- бөрте, Артына шаңды боратып (Д. Б.).
ңал).
ЕР КЕЗЕГІ ҮШКЕ ДЕЙІН Тағы да
ЕР БЕСІКТЕН ТАНЫЛАДЫ Кішкентайынан-ац белгілі болады, жастайьман бірер рет цайталау мағынасында айтыла
көзге түседі. Топтан таңдап алғаны, Ақ- ды. (Үшке дейін ғана күресуге, айқасуға,
бөртедей тай болады. Танылар тұлпар тайталасуға болады деген ескі салттан
келіп шыққан тіркес; бұл дағды ертеде
желіден, Ер танылар бесіктен (Д. Б.).
батырлардың егесуіне байланысты бол
ЕРДІҢ БА.СЫ ЕКТ ЕЛУ Ер көп жасай- тан). Әйелің Медет қызы, аты Өрім, Айды, оның өзі іжасамаса да, атағы жасайды ында бір жумайды беттің кірін. Ер кезек
деген мағынада.
ер жігітке үшке дейін, Бір боқты тағы
ЕРДІҢ ЕРІ, ЕГЕУДІҢ СЫНЫҒЫ к ө - бас та және сүрін (Абай).
н е. Асыл тектің ұрпағы, жацсыныц көзі.
ЕРКЕК КШДПСТІ Үл, ер адам. ӘкеТойдан кейін «ердің ері, егеудің сынығыъ шешесі әлдеңашан ңайтыс болған, еркек
деп қасына баласы Үйсінді бас ңылып кіндікті жалғыз Сапар жас басынан жежүз жігіт қосып беріп аттандырады (ШС). тім боп, ешкімнің тепкісінде шіріген жоң
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(Ғ. С.). Үй-үйдің ортасында еркек кіндіктен менен төрт-бес жасы үлкен ағай бар
(Б. Тұр.).
ЕРКЕК ҢОЙЫН АУДАРАДЫ Еркек
малды үрғашы малға ауыстырып, мал
өнімін өсіре түсу мағынасында. Мың-мыңнан қойды аз деп жүрген манап, Еркек
цойын аударған пайда қалап, Күнге сеніп мәз болып күлімдейді, Арпа менен
бидайдың басын санап (М. Сұл.).
ЕРКЕКТЕП КЕТТІ д и а л. Түйінді аз
салды, түсімді аз берді (цауын, царбыз).
Біздің салған ңауынымыз еркектеп кетті
(Қ. орда, Сыр.).
ЕРКЕК ТУДЫ Батыр, ер туралы айтылады. Жігіттер сені көріп дәм тата алмас, Ңасіретіңнен алдында сөз ңата алмас.
Жігітте еркек туған мен болмасам, Ңосына жаман барып бір жата алмас (А. Ңор.).

ЕРНІНІҢ

ыр болған аттың ер-тоқымнан ңатты қашқалактау мінезінен келіп шыңқан). Ңұлан
асау қүр жылқыдан әбден ер цашты, әккі болған малды ұстату күш, ептілікті қалайды (ЛЖ). Әлде шахтердің үйіне ңонақ
жиі келіп ер щшты кылған ба? Оған түс
беретін қазақ па, тәйір. Мұнда бір сыр
бар,— деді Дәмеш (3. Ш.). Онда өмір
кайыршының киіміндей, Ңыс ңысып таудың азған киігіндей, Езілген ер цашты
боп елде сүр жок, Бидайдың шөлде
қалған түйіріндей (Д. Е.).
ЕРЛІК БУДЫ [ҢЫСТЫ] Қайраты тасыды. Ерлік цысцан кеудеге, ішкен асы
батпады (Д. Б.).
ЕР МАҢДАЙЫН БАҢҚА БЕР Батырды, ер-азалатты бацытца баста. Адалдан бер, ақтан бер. Бәлекетін жатка бер,
Ер маңдайын баща бер! (М. Ә.).
ЕРМЕК БОЛДЫ [ЕТТІ, ҚЫЛДЫ] КөЕРКЕК [ЕРКЕ] ШОРА Ер балаша ңіл алданышы, уацыт өткізу желеуі ту
киінген., ер бала сияцты жүрген, еркін ралы айтылады. Жатырмын жапан түзде
ескен цыз. Үлпан бала күнінен еркек жауды бағып, Ңасымда ершек болар серішора болып ерке өсіп еді (Ғ. М.). Аста гім жоқ. Өтеді біздің өмір осыменен, Елімбәйгедеи келген Табын руының аты шулы нен кеттім жалғыз дерегім жоқ (ҢЕ).
іуаракөк авалтекесінен гөрі, ханды осы Сынауына сорғалап келмесе де, Сөкпеңатқа шаш$ан сегіз жасар бүлдіршіндей дер мына сөзі қалай десіп. Біліккен соң
ерке шора кыз таң қалдырды (I. Е.).
ер сөзін ермек еттім, Осыны айтпасам да
ЕР КӨКІРЕК [КӨҢІЛДІ] Өр мінезді, өнер қысып (А. А. Ң.). Жазамын тәржіайбатты. Масғұтңа келді әлгі шал көзін маны ермек цылып, Жұмыс жоқ еріккен
тіктеп, Көрсе, басган ағып тұр ңан дір- соң жай отырып (С. К.).
дектеп. Мұның қарызын мен де өтеп кеЕР МОЙНЫНДА ҢЫЛ АРҚАН ШІРІтейінші, Жігіт ңой ер көкірек, жау жү- МЕС Кісіде кісі акысы кетпес, түбінде ол
рек деп (Абай). Осы жұрт Ескеядірді біле да сондай бір жацсылъщты қайтарар.
ме екен? Македония шаһары оған мекен. — Ай, шыбын жаным-ай, оһ, зекетің кеФилипп патша баліасы, ер көңілді, Мақтан тейін-ай! Ер мойнында цыл аркан шірімес,
сүйгіш, ңызғаншаң адам екен (Абай).
алып далшы жанымды! — деп, зар илеп,
ЕРКІ КЕТТІ Ыцтиярынан айрылды. эл үстінде жатңан Дүйсенбі Күндікбаев
Шолпандай адам едің жиһан көркі, Тіл бақсыға жалынды (М. Р.).
шаршап, көп айтуға кетті еркі. Ңымбатты
ЕРНІ КЕЗЕРДІ Шөлдеді деген мағьіжаннан ғазиз асыл еркем, Шықпаған нада айтылып түр. Аузы ңұрғап, ерні қатбұл касіреттен жанның беркі (А. Қор.).
ты кезеріп ңайтты (М. Ә.).
*
ЕРКІНЕН АЙРЫЛДЫ Еріксіз күйге
ЕРНШ ШҮЙІРДІ Жацтырмады, ментүсті; соткар, бұзык сазайын тартты. сінбеді. Оспанның бұны сырттан қыжырСогталып, еркінен айрылды (AT).
тып жүрген кабағын оан естігенде, түк
ернін шүйіртіп «есуас» деп
ЕРКШ ТИЕДІ Қарамағына емін-еркін қымсынбай,
өтті. Сонда жауап бере алман мен биша қана ңоятын (М. Ә.).
ра, Сіздерге еркін. тиер, байқап қара. Екі
ЕРНІН ШЫҒАРДЫ Мазацтады, күлді,
күймек бір жанға әділет пе? Қаны ңара келекеледі. (Әйел ажуалауы туралы айты
лады). Көршінің әйелі маған ернін шьіғабір жанмын, жаны жара (Абай).
күлді! Әне, каңпа алдына тағы да
ЕР Ң А Р А 0 Е Р ҢАРАҒА БІР ҢАРА рып
үйіп кетті,— деп Оляоайдың әйелі
Халык цатарына косылған адам.— Сенің күлін
жылап
жіберді (С. Ад.).
енді азамат болғаның, күнім, ер цара бо
ЕРНІНІҢ ЕМЕУРІНЕН БІЛДІ [ТАНЫлып ел ңатарында, еңбекте болдың,— деп
баласын маңтан еткендей жымыңдап аз ДЫ, ТҮСШДІ, АҢҒАРДЫ] Біреудің к&отырды (С. Б.).
ңілге алып, ойына алып айтпақ болта
ный айтуға ыңғайланып келе жатцандаЕР ҢАРУЫ БЕС ҢАРУ к ө н е. Қы- aif
біле цойды', көңілдегісін ыңғайьінан
лыш, найза, садац, шоцпар жэне сойыл— таныды.
Өкіл өзіңмен өз болып, әлдеңаерлер асынып жүретін цару-жарац. (Ңару шаннан таныс
еріннің емеурінін
түрлерін басқаша да атаған). Бұрын мық- түсініп тұрмай адамдай
ма? (Ғ. М.). Итбайдың
тағанда — ер царуы бес цару дейді екен сөз түрін ернінің
емеурінінен аңғарып
(М. Баз.).
үйренген Бүркітбай көмекейінде бір нәрЕР ҢАІІІТЫ Ығыр цылу, мезі ету ма- се тұрғанын шамалады (С. М.). [Сәметтің]
ғынасында айтылады. (Көп мініліп, жау- Ернінің емеурініне ңарағанда жандай
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жаңын ңұрбыға ғана айтылатын асыл
сыр бар сияңты ішінде (С. О.). Бас инже
нер орнынан тұрып жас бұрғылаушының
ңолын ңатты дысады. Олар бір-бірін еріннің емеурінінен түсініп. мәмлеге келеді
де, жауынгерлік вахтасына блокты белгілейді (ҢӘ).
ЕРСІ КӨРДІ Үнатпады, жщтырмады;
ыңғайсызданды. Жіберді ортасьшан тоғыз
елші, Дея «елдің өтінішін айтып көрші».
Барған соң тоғызы да тарту алып, Кей
Ңысырау «келіңдер» деп көрмей ерсі (РД).
ЕРТЕДЕН [ЕРТЕҢНЕН] ҢАРА КЕШ
КЕ ДЕЙІН Күні бойы, ұзацты күн. («Қара
кеш» деген «түн болды, қараңғы түсті»
мағынасында айтылады). ...Айтоам тілімді алмайсың. Ңұстың бабы саған — Абылғазы мен Әділ емес, ертеден кара кеиіке
боқтай берсең, көтере беретін дегенім ңайда? — деп Абылғазы Жабайды мазаңтап
күледі (М. Ә.). Ертеңнен цара кешке дейін
жұдырыңтай баланың басын ңатырады да
отырады (Ғ. Мұс.). Желі басында ертеден
цара кешке бие сауған Бүркітбай да касындағы көм-екшісі бала жігіт Баймағамбетке әр биені саууға отыра бере ауырауыр кеп-істер, мұңдар айтады (М. Ә.).
ЕРУ БОЛДЫ [ЖАСАДЫ, ОТЫР] Аялдады, дем алды. (Көші-конды елдің жолжөнекей бір жерге жүгін шешпей аз
уаңытңа аялдауы туралы айтылады).
Керуеншілер бір жерге малдарын тыныңтырып, тойындырмавда тоқтап, бес-алты
күн еру болып жатады (ДЕ). Дарынды
Жамбыл аңынның атаңты «Майтөбе»
жайлауынан дүйсенбі күні далаға көшкен Тойекең «Көктекшеде» еру жасап,
ертеңіне колхоз селосының терістік деңгейіндегі Итбай бастауының басына келіп
қонды (М. Е.). Көшіп бара жаткан кай
ауылдың да болса, бір ңонып үдеруге
ақысы бар, еру болып бүк конып отырып
ңалса, оның арты ңып-ңызыл жанжал
(С. Шәр.).
ЕРУ ЕЛ Көшіп келе жатып, жолай
аз аял жасаған ауыл. Еру елдің ерулігі
болса, көшкен елдің көмегі болады (Маңал).
ЕРУШЕ ҢАРУЬІ © ЕРУЛІГЕ ҚАРУЛЫ Жацсылыцца жацсылыц деген ма
ринада. Бар, өтінсе жолдастың жолдастық жұмысына, Ңолғабысын жолдастың
сен де сына, Еруліге царулы іс етсең де,
Бірақ өлең сұрама аңысына (Б. К.).
ЕРУЛІК БЕРДІ Көрші кеп қонған (цазіргі кезде көрші жерден пэтер алған)
үй иелерін шацырып қонац ету мағынасында айтылады. Алғашңы күндері-ақ
қатар қонға-н екі ауыл бір-біріне ерулік
беріп, шакырысып, араға аяк-табак катынап калды (Ә. Н.).
ЕР ПІЕКІСПЕЙ БЕКІСПЕЙДІ Басы
цатты болса да, аяғы тәтті бдлатын іс,
цщтығысып барып түсініскен адамдар

жайында айтылады. «Ер шекіспей бекіспейді» деген, шекістім — сен жеңдің деймін,— дейді ішінен Коңырңүлжа,— міне
қольгм (I. Е.).
ЕРІК АЛДЫ Рүцсат алды. Алпыстағы шалға Мерғұлжанды көзім кимай
ханнан үш күн ерік алып саған келдім
(ҢЕ).
ЕРІК БЕРМЕДІ [ТИМЕДІІ © ЕРКІНЕ
ҢОЙМАДЫ Ыркына жібермеді, ыцтиярынан айырды. Ой кіргелі тимеді ерік өзіме,
Сандіалмамен күн кешкен түспе ізіме. Өзі
ермей, ерік бермей, жұрт қор етті, Сен
есірке, тыныш ұйқтат, бак сөзіме (Абай).
Жатса да, жүрсе де, Тек жалғыз мені
ойлаған. Ңайғырып, талып күлсе де, Еркіне зарым цоймаған (Б. К.).
ЕРІ МОЙНЫНА КЕТТІ 1. Жүдеті-жадады\ берекесі кетті, шаруашылығьі күйзелді.— О, құрметті досым, Баңаш, ерің
мойныңа кетіп қалыпты ғой, саған бір дос
жәрдемі керек-ау,— деді ол (С. Ад.). Кетер бастықтың лауазымы жоғарылап бара
жатоа, сөз басқа. Ал, ері мойнына кетіп,
орнынан аударылып түсіп, кабинет кілтін
басқа бір қызулы алаңанға салған соң,
оның көрген күні бар болсын (С. Ад.).
2. Қысылды, ұялды, үнжырғасьі түсті.
Тек Роза қиналғанда бірге қиналды. Доғалдың қалжыңына көтермеші бола алмай, ері мойнына кетіп төмен ңарайды
(Т. А.).
ЕРШ БАУЫРЫНА [МОЙНЫНА] АЛ
ДЫ Қатты ашуланды, шала бүлінді. «Сұрау біткен соң сөйле» десең, Дайрабай
ерін баурына алып тулауға дайын,—
деді Ырысты (Б. М.). Шал әуел баста заводты қимай, ерін мойнына алып, біраз
мөңкісе де, ақыры көніпті (3. III.).
ЕРІНБЕГЕН АРЫСТАННЫҢ АУЗЫНДАҒЫСЫН АЛАДЫ Жалыцпай бейнет
етсең, цолыңа түспейтіні жоц деген мағынада. Ерінген аузындағысынан айрылады.
Ерінбеген арыстанның аузындағысын алады (Ғ. Мұс.).
Е СӘТ! © ІСКЕ СЭТ! Е бак! «Лаһим!» ;
жацсы ниет, ізгі тілек етуде цолданылады. Бәувен бөдененің жасырьінған жеріне
екі адым қалды. Енді бір адым. Бөдене
созеа ңол жетер жерде жатыр. Аңшының
дәстүрі осы ғой. Е Сәт! (Р. Ә.). Іске сэт,
жолың болсын, қарындасым, Талқандай
төңкеріп өт жер құйқасын (Ғ. Малд.).
ЕС БОЛДЫ [КӨРДІ] Серік болды, көңіл алаңы орнына жүрді.
ЕС БІЛДІ © ЕС БІЛІП, ЕТЕК ЖАПТЫ
[ЖИДЫ] Үлкейіп ацыл кіріп адам бол
ды. Абайдың өзі ес білгелі шын жакын жанның өлімін көргені осы (М. Ә.).
Бала [Абай] ес білгеннен бері ңарай, әкесінің кабағын жұтаң ңыста күн райын
баңңан кәрі бақташыдай бағып, танып
өскен (М. Ә.). Өзі ес біліп, етегін жапцалы
жеген таяғы болғандыңтан, Итбайдың
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барлың к,аны жүрегінен басына шьщты
(С. М.). Естерін біліп, етегін жащанша
асырадьің, оңыттьи?, адам санатына цостық бәрін де. Отау болды, үй болды (Ғ. С.).
ЕС БІЛІП, ЕТЕК ЖИҒАН ЖЕР [МЕКЕН] Ацыл кіріп, оцды-солды білген мекен. Тайсойған: Орал еді туған жерім,
Ес біліп, етек жиып жүргеін жерім. Айғырды қаңтарда бел бүгілдіріп, Құйрығын
әсемдікке түйген жерім (М. М.).
ЕСЕ БЕРМЕДІ Теңдік бер,меді. Не дейсің... Есе бермедіж, еңоеріп ұттым дейсің
бе? (М. Ә.).
ЕСЕБІ БАР Көздеген ойы бар.— Мынау бізді неге шақырды екен? — Ңайдам
бір есебі бар шыгар? (Ә. Н.).
ЕСЕБІ ЖОК Тіпті көп, мол, сансыз,
үиіы-циырсыз. Мүсәпір, жіарлы адамды,
Тоңтарбай жиып алыпты, Есебі жоц дәулетті, Тойға келгөн елдердің, Ортасына
салыпты (Н. Б.). Ескі досын көргенде, Есебі жоц ант ішіп, Аруаің кұдай айтысып;
«Сыр алғалы айттым» деп, «Жауыңды
алдап ңайттым» деп, Ңұдайдан қорыңпай
ант ұрған, Иманның жүзін тоздырар
(Абай).
ЕСЕБІНЕН ЖАҢЫЛДЫ Қателесті, ойлағаны болмады, ойынан шыцпады. Есебінен жаңылсаң,
Есіңнен
адасасың
{Қ. Ай.).
ЕСЕК ДӘМЕ Үміттену, емексу мағынасында. (Күткен нәрсенің болмай қалуына
орай, көбіне, мысңыл ретінде айтылады).
Толғана келіп салмаңпен айтылған «сіздер» есек дэмені сызып-сызып тастады.
Сол сызықтар Махметтің бетінен айңын
көрінеді (Ғ. Мұс.). Шернер солдаттарын
ғана алдамаған, өзі де алданып, есек дәмеленіп келгенін осы бүгін білді (Ә. Н.).
ЕСЕККЕ ҮКІ ТАҚҢАНДАЙ Жарасьшсыз цылыц, орынсыз мацтауға байланысты айтылады. («Сиырға ер ерттегендей»
сияқты ұгыммен ыңғайлас). Есекке үкі
таццандай, Итке жалпош жапңандай (Маңал).
ЕСЕК КҰРТЫ МҮРНЫНАН ТҮСТІ
Байыды, шалцыды, тоц болды, молиіылықта отыр. (Кекету, мұқату мағынасында).
Есек цүрты мүрнынан түсіп жетіліп тұр
дейді деп осы Әкіштерді сөз ңылады. Байғұлдың Әкіші саудагер, ңара жұдырыңтау
болса, Демеуі хат-шот білетін (I. Ж.).
ЕСЕКҚЫРҒАНДЫ ШОЛПАН ДЕП
Түн ортасы ауа шығыс жацтан туатын
жарыц жүлдыз Есекцырғанды Шолпан
деп ерте көшкен керуен барлъщ көлігін—
есегін кырып алыпты-мыс. Содан ол жұлдыздыц аты ескі аңыз бойынша Есекцырған аталыпты. Беймезгіл у да шу, дүркірей жөнелу мағынасында айтылады.
ЕСЕКТІҢ МИЫН ЖЕГЕНСІҢ БЕ? ©
ҢҮТЫРҒАН СУ ІШТІҢ БЕ?ОҢ¥ТЫРҒАН
ҢОЙДЫҢ МИЫН ЖЕГЕНСІҢ БЕ? к е й і с.
Ацылың орнында ма, ацымацсың ба? Мұ-
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ның не? — Оттай бермеші, ңатын! — деді
Әбен, Шалабай сиякты қашқынға, қан
ішерге Шәкен мөр беріп құтырып па, есектің миын жеп пе, сонша! (Ғ. Мұс.)— Біз
есек миын жеді деп ойлайсыз ба, сөз астарына түсінбейтін?— деп редактор әуелі
күліп алды (3. Ш.).
ЕСЕКТІҢ [ҢАРА ЕСЕКТЩ] МОЙНЫНА БАЙЛАП ЖІБЕРДІ © КАРА ЕСЕККЕ
ҢОСАҢТАП ЖІБЕРДІ Мазақ етті, күлкі
етті. Бұрынғы замандағы ел жазасына
байланысты туған фраза). Ңатын карғысынан қараңғылыің орнағанын көргенім жоң,
бас таңбаңды, Жалмұкан, Ңарауылдың ұлкызына үлгі болсын, байлап жібер бір
есектің мойнына! {Ғ. М.).
ЕСЕП АЙЫРДЫ Бүл жердегі мағына:
бөлінді, есептесті; бір-біршен цатынасты
үзді. Айырдыц есеп ақыры, Күн төлете берейік (Ң. А.).
ЕСЕП АЛДЫ Іске цорытынды жасау,
нәтижені топшылау мағынасында. Егер
есті кісілердің катарында болғың келсе,
күнінде бір мәртебе, болмаса, жұмасында
бір ең болмаса, айында бір өзіңнен-өзің
есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі
өмірді қалай өткіздің екен (Абай).
ЕСЕП БЕРДІ Өткен-кеткенге цорытын
ды жасады; істелген іс жайлы жұртқа
баян етті. Дәмеш не істеп, не койғанына
есеп бермеді. Ажар вылығына шыдамы
жетпеді. Есікті шалқайта ашты: — Бармаса жалынба, Ораз!—...өзіміз барамыз, кейін!— деді (3. ПІ.). Делегат әйелдер өзінің
жұмысы женінде жалпы жиналыс алдында есеп беріп отыратын (ЛЖ).
ЕСЕП БОЛДЫ Солай деп үйғарылды,
саналды. Әр жүздің халқы өз ынтымағымен бір туысңанға есеп болыпты (Абай).
ЕСЕП ЕМЕС Оған есептелмейді, жатпайды, саналмайды. Ғарып-қасыр бишараны ңұрметт.ейін десең, жатқан түйеге
міне алмаса да, ол момындъгңқа есеп емес
(Абай).
ЕСЕПКЕ АЛДЫ © ЕСЕП ҢЫЛДЫ Санацца (санатца), цатарға цосты, кәңіл болdi, еледі. Хан өзіне жаңын дос ңылды, і{ыз
Ескерді есепке алмай тастады. Ңой, бүйтіп
болмас, біз бұл екеуін араздастырайык;
(ҢЕ). Үлкендік — адам ішінен өзін-өзі бағ.алы есеп цылмац (Абай). Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол — көп жиғаны бар
адам; сынап, орындысын, орынсызын —
бәрін де бағанағы жиған нәрселерінен есеп
цылып карап табады (Абай).
ЕСЕСІНЕН ТОЛТЫРДЫ Басцаның есебінен түгелдеді. Байлар ұлыңңа берген
парасының орнын момын шаруалардың
есесінен толтырады (М. А.).
ЕСЕСІН ЖІБЕРМЕДІ [ҢАЙТАРДЬІ]
Ацысын, үлесін жібермеді. Зұлқия есесін
жібергісі келмей сөйлеп келеді (Ә. Ө.). Деді әйел Гүлжамал, «Батыр» басын шайқа-
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ды. Күбір етті бар ма амал, Бұл да есесін
цайтарды (Ғ. Ң.). «Сәлемдеспеген есеңді
цайтардым ба» депендей Торсан Аскарға
онша шұқшимай, Итбай-мен баска кеңеске
кірісті (С. М.). Сусанна Михайловна талай
сынай байкаған, басынан асыра сөз айтып
жатса да кейпін бір бұзбайды, бірақ ол
сөздің есесін кейін цайтарады (3. Ш.).
ЕСЕ ТИДІ Өмір кезегі келді; ерік, теңдікке цол жетті деген ұғьшда айтылып
түр. Келді санқ-саңқ мына үн: «Ңимылда, тіл, қимылда! Кимылдайтын күн бүгін,
Есе тагеи күң-құлға»! (I. Ж.).
ЕС ЖИДЫ Сезімі, көціл күйі орныцты,
өзіне-өзі келді. Ңансырап құлағанда айлы
түнде, Елсізде ес жия алмай жаткан кезім
(Д. Ә.).
ЕС [ӨҢ] ЖОҢ, ТҮС ЖОҢ Мүлде сазарып, аң-таң цалу, корцу мағьшасында айтылады. Нұрым да «омин», «омин» деп
аузын толтырып жалаңбас, ес жоц, түс
жоц терлеп-тепнгіп, екі езуі кұлағында,
алақандай шегір көзі акиып, жирен сақалы қаумиьш кеткөн, әншейін-ақ күр-күр
егеді (С. Т.).
ЕСКЕНДІРДЩ ҚОС МҮЙІЗІ Бүл жерде іште жатцан шер, цұпия сыр үғымында.— Отар, айтылмаған өкпе — іште жат
кан Ескендірдің кос мүйізімен тең (I. Е.).
EC КЕТТІ, ЖАН ШЫҚТЫ ДЕГЕНДЕ
Өлдім-талдым дегенде, әрең дегенде. Сейілдің ендігі үміт-тірегі 15—16-ға келген үлкен ұлы екен. Ңысыла барып әкесін неше
күндей і^ан жылатып ес кетті, жан шьщты дегенде сәл бері караған тәрізді (М. Ә.).
ЕСКІДЕН ҢАЛДЫ 0 ЕСКІНІҢ [КӨНЕНЩ] КӨЗІ Ескі ущыт, бұрынғы заманнан
цалған затца, салтца, кісіге цатысты айтылады. Ескіден цалған бұрынғы, Батуалы
ырымды, Адаспастай даңғыл жол... (Д. Б.).
Жерге белуарынан батқан шатырлап жапңан темірсіз тақтай төбесі далдұл, жуан
бөренеден ңиып салған ағаш. Ңабырғалары да қуарып, аңжемделген осы үй ескінің көзі екенін өзі-ақ эйгілеп тұр (Ғ. Мұс.).
ЕСКІ ЖАРАНЫҢ АУЗЫН АШТЫ
[ТЫРНАДЫ] © ЕСКІ ЖАРАНЫ БІЛТЕЛЕДІ Бұрынғьі жағымсыз істі цайта еске
салды; өткен-кеткенді кайта козғады. Ескі
жараны білтелемеа, мына сергеЛдең бол
тан елге жол табатын жөндеріңді айтсаңдаршы (М. Ә.). Ңұп білемін, сізге жакпас,
Ескі жара білтелеу Ақ жүрегің енді ұнатпас, Мезгілі жоқ ңай медеу (Абай).
ЕСКІНІҢ ҢОЛҢАСЫ Бүръмғылардың
ізімен әйтеуір бір аатыла салған сөз.—
Осы мені тым қолпаштай бересің, Касеке.
Тек еакініц колцасы болмай, атағыма ісім
сай болоа жақсы-ау,— деп еді, Ңасболат
оның күдігін бірден сөндірді (Т. А.).
ЕСТЕ ЖОҚ ЕСКІ МЕЗГІЛДЕ Баяғы ко
не заманда (АС). Есте жоц ескі мезгілде

маңғүлдан бір татар аталған халык бөлінген екен (Абай).
ЕС ТОҢТАТТЫ Сана-сезімі оянды. Бұрынғыдай емес, былтырғыға Караганда ес
тоцтатып і{ллыпты ғой балаң (AT).
ЕС-ТҮСІНЕН АЙЫРДЫ Есінен тандырды, ацылынан жацылдырды, шала-жансар
цылды. Саурықтай шын батырым, Ерегіскен кісіні, Ес-түсінен ааырдың (Жамбыл).
ЕСТІ КАШЫРДЫ [ШЫРАРДЫ] Састырды, дегбірін алды. Шырайды қайғьг
жасырмай, Күлкінің ерні кезермес, Шыдасаң есті цашырмай, Ңұлдатып, қор қып жібермес (Абай). ...Ңой енді жүр астыңғы
үйге барып отыр, мұнда (казак-орыстар)
іздеп келеді енді!— деп қоймай есімді іиығарды (С. С.).
ЕСІ АУДЫ © ЕСІНЕН АДАСТЫ [ТАН
ДЫ] Есецгіреді; есуастанды; жынданды,
жарымес болды. Есі ауып сорлы сұлу жатыр талып, Алады демін зорға ыңыранын
(С. М.). Байтерекке өрмелеген ңаскырлардан ңорқып, есі ауып талып қалған қошқар сіреовен жабағы жүннен байтерек бұтағына ілініп, аман қалды (ҚЕ). Еңіреп
Рахым ел кезді, Есі ауып кырда адасты.
Талай да талай жер кезді, Шөлдерді кешіл
тау асты (М. Әл.). Кувасидің көзі карауытып, денесі дуылдап, есі ауып... төсегіне
құлап кетті (С. Е.). Әттең, арманда кеттім
ғой — деді ңырылдап келесі соккы тигенге көзі ңарауытьш, есінен тана кұлап түсті (Ә. Н.). Есімнен адасып жатырмын ба
дегендей Төлеген өз көзіне сенбей оларды
тағы бір шолып өтті (Қ. И.).
ЕСІГІ [ҚОЛЫ] АШЫҢ Пейілі кең, дастарцаны жаюлы. Жомарт, есігі ашыц, ақ
көңілділердің бірі — сенің өкең еді (AT).
ЕСІГІН АШПАДЫ Келмеді, хабарластіады.— Жаман ағаңның есігін аиіпайтын
едің, осы жөнің түзу, жақсы келдің, кайным (Ә. Н.).
ЕСІГІНДЕ ЖҮРДІ к ө н е. Біреудің босағасында цызмет етті.— Хан екі сөйлемес
болар,— деді Зейнеп енді екі көзі жалын
атып.— Мені Ңараүлекке байға берсең,
Ңоңырқұлжадан да өшіңді кайтарасын,
есігіңде жүрген ңұлыңның да сауабын
аласың, айткан уәдені де орындайсың
(I. Е.).
ЕСІГІНІҢ АЛДЫНА КЕЛТІРДІ Дегенін
істетті, бас идірді. Көрмес, келмес деп
едім. Өз еркіммен бетіңді-ай. Есігіцнің алдына. Үрмай-сокпай келтірдің (М. Ө.).
ЕСІГІ ОИРАН, ТӨРІ ТАЛҚАН БОЛДЫ
Шацырағы ортасына түскен, тас-талканы
шыщан. Көбікті (Ңазан, Алшағырларға):
Көр мынаны бәрің де, есігі ойран, төрі талцан! Ңараңаттай қайран көзі қамшы бойы
жас төгіп отыр мінеки!... (М. Ә.).
ЕСІГІ ТАР Пейілі тар, сараң үй туралы айтылады. Осындай хан атамның хандығы бар, Есіктің сол себепті тарлығы
бар... (С. А.).
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ЕСІ КЕТТІ [ҢАЛМАДЫ, ІПЫҚТЫ] 0
ЕСІНЕН АЙЫРЫЛДЫ 1. Асып-састы. берекесі кетті. (Бүл жерде цүмарту, кұиітар
болу мағынасында). Үш жүзге атым шыкқан Балуан ІІІолаң. Денеме тегіс біткен
күш пенен баң. Көргенде сұлу әйел есш
цалмас, Жігіттік бойымдағы күнәм сол-ақ
(Б. Ш. Б.). 2. Жамы цысылды, цатты қорыцты. Бір жағынан оен кыстың. Бір жағынан — партизан. Есі кетті фашистің
(Ж. С.).
ЕСІК КӨЗІНДЕ Үйдің дәл алдында,
табалдырыцтыц цасында.— Келіңіз ағай,
бері келе беріңіз!— деп [Сеуле] есік көзінде тұрып ңалған Олжайға қараа еді, бетінде шіркеуі бар ма, ңалай, ол төрге бас бер
се шығар емес (Ә. Ә.).
ЕСІК КӨРГЕН Күйеуге тиген, күйеуден
кайтцан әйел. Есік көргенді алма, бесік
көргенді ал (Макал). Е, е, е!... Таймас, Тоңабай, Әдхамдар ееік көрген әлігі кызды
билеое, «Қызыл отау» емес, ол бір ңызыл
өрт-тағы (F. Мұс.).
ЕСІК КӨРСЕТТІ [АШТЫ] 1. Күйеу ip
se көрді, ұрын барды. 2. Қонаща шацырды, дәм ауыз тигізді. Жаңа түскен келінге
де есік кврсете алмай ңысылып жүрміз
(AT).
ЕСІК ҚАҢТЫ Қаңғыбас, кезбе. Мөржан: Аулақ мевен ендеше. Сорлы сумырай! Ңұлңынына сатылған есік каңтыі
(М. Ә.).
ЕСІК ПЕН ТӨРДЕЙ ө л ш е м . 1. Тіпті
жацын, бір аттам ғана жер; таяк тостам
жер. Түтеп тұрған боран Ңалтайдың сөзін
шынға шығармак; болып түтеп тұр. Есік
пен төрдей жердегі қарайған бұлдырап
жөнді көрінбейді (М. Ә.). Үлкен көштің
алдында есік пен төрдей жерде аттарын
қатар бастырып бір топ кыз келеді (М. Ә.).
2. Келіскен, үлкен, ұзын. Құнанбайдың
астында шұбалаң құйрық торы аты бар.
Дом боп жарап алған есік пен төрдей
ұзын торы ат көлденең тұр (М. Ә.).
ЕСІКТЕГІ БАСЫҢ ТӨРГЕ ЖЕТПЕСІН!
қ а р ғ ы с. Елеусіз күйіңде, царіп күйіңде,
цадірсіз күйіңде цал деген мағынада.
ЕСІКТіЕГІ БАСЫ ТӨРГЕ ЖЕТТІ Елеусіз кгсінің беделі артты, мерейі көтерілді
(үстем болды). Ңозғамбайдың қызын Жақыптың баласы алса, Қозғамбайдың есіктегі басы торге жеткені емес пе? (Ң. Тай.).
Ахметтің арқасында, Жәукенің есіктегі
басы торге жетті (С. Т.).
ЕСІКТЕН ШЫҢСА ТЕСІКТЕН, ТЕСІКТЕН КЕТСЕ ЕСІКТЕН КЕЛДІ Мұнан кіріп,
одан шыщан су жұкпас цу. Тағы да сенбісің, су жұқпас! Есіктен шыксаң тесіктен,
тесіктен кетсең есіктен келесің, калдым-ау,
бір пәлеге (Ә. Т.).
ЕСІКТЕ ӨЛТІРЕДІ к ө н е. 1. Жалшылыцта күн өткізді. 2. Қорлыцта өлтірді.
Ердан кайыр кетпесе, Өлтірмейді есікте,
Өлшеп берген нәсіпке (Ш. Ң.).

ЕСІНЕН

ЕСІ [АҢЫЛЫ] КІРДІ 1. Ацылы толыкты. 2. Ер жетті, есейді. Кім білер ел қадірін есі кірмей, Туған үй, өз босағаң есігіндей, Туған жер жайлы төсек көзің жұмсаң, Бөпе боп тұңғыш жатқан бесігіңдей
(М. Әл.). Бірақ күйеуге бергенін, келешекте жеңгелері секілденіп біреуге катын бо
лып, күнде таяқ жеп өмір өткізетіиін Зейнеп есі кіре бастағаннан-ақ сезген (Б. М.).
Теріс тәрбиеде өскен баланы ес кіргеннен
кейін түзеп аламын деп үміттену екіталай
нәрсе (С. К.).
ЕСІЛ [ҚАЙРАН] БАСЫМ Қадірлі бо
сым ifop болды деген мағынада. («Есіл»
арабтың «асыл» (қымбат) деген сөзінің өзгерген түрі болуы, бірақ ол өкініш мәнді
«ңайран» сөзіне синоним болып, бастапқьі
мағынасын элсіретуі мүмкін).
ЕСГЛ [ҚАЙРАН] ДҮНИЕ 1. Цимас
өмір. Кіжінумен, түңілумен өткен есіл дүние (AT). 2. Асыл жүлік. Есіл дүние ұстауын білмей ңор болған '(AT).
ЕСІЛ ЕЛ, ҢАЙРАН Ж¥РТ Қасиетті
ел-жұрт. (Ңымбат, ардакты, асыл... деген
мағынада). Сұм патша тозаң қылып есіл
елді Талай қыршын өмірді текке ңиды
(К. Ә.).
ЕСІЛ [ҢАЙРАН] ЕРІМ-АЙ Асыл аза
мат. (Өкінгенде айтылады). Жетім-жесір
көп қалды, Хан эскері кенелді... Ңызғыштай болған есіл ер, Ңайран да жұрттан не
көрді?! (М. Ө.). Ңайтесің колы тимелті,
«Өлеңші, энші есіл ер», Ала жаздай эн
салсаң, Селкілде де билей бер (Абай).
ЕСІЛ [ҚАЙРАН] МАЛ [ЖАНУАР]
Ит-цүска, өзгеге кимас мал. (Өкінгенде ай
тылады). Есіл мал, алты ай жаз, алты ай
ңыс аялап бакқан еңбектің соры ма, не
ңылсын. Тез көмекпен жетпесеңдер, опоңай шашылып төгілгелі тұр...— деді Дәулетбек (М. Ә.).
ЕСІЛ САБАЗ Ардацты, асыл азамат.
(Өкінгенде айтылады). О қадірің артык,
ңасиетің көп есіл сабазым! Енді кімге айтылар асыл назым. Ңұлазып ішкі дүнием
күзіквенде, Барсам сенен табушы ем көңіл
жазын (АӘ).
ЕСІМХАННЫҢ ЕОКІ ЖОЛЫ Есімхан
деген цазац ханьіның атына байланысты
атанып, ертеде цалыптасцан салт-тұрмыс
зацы, көне дэстүр жиынтығьі. Кеңгірбай,
Ңараменде, Ңұнакбайлардың айтуларынан
жазылып алынған «Ңасызіханның қаска
жолы», «Есімханның ескі жолы»... дейтін
орта ғасырдағы казак қауьгмының жұртшыіьщ заңдарымен орыс ғалымдарын таныстырмақшы болады (Ә. М.).
ЕСІНЕН ТАНДЫРДЫ Ецсесін көтертпеді, бой жаздырмады, есін шьіғарды. Бірде
атып, бірде тартып, Жанды есінен тандырар (Б. К.).
ЕСІНЕН [ЖАНЫНАН] ШЫҢТЫ Жадында болмады, үмытты. «Жоғары шык-

Е сга

— 170—

ка» карық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, еқці олар ңысқан күні
біреудің малын бұлдап қарызға алды
(Абай). Кінәлі өзі, Аңан. Егін орамын йен,
біржола Райханды жадынан шығарды.
Кеше Ташмағамбетов тегін айтқан жок,
барып кайту керек еді... (3. Ш.).
ЕСІН [ECI-TYCIH] ЖИНАДЫ [ЖИ
ДЫ] 1. Өзіне-өзі келді, ацылы кірді. Вір
кезде есін жиды, көзін ашып, Жанарлы
ңара көздің оты жасып. Ңоштасып Мұңанменен үйге қайттым, Дірілдеп, әлсіз
аяк шалые басып (С. Т.). Шатасатыны —
ңорқып, жүрегі ұнщандың. Әлсіз болған
соң, есін жия алмай түр,— деді доктор
(С. Т.). Елдің ішінен шыққан кедей еңбекші байға қарсы дегендер болса, үстінен құс ұшыртып, астынан ит жүгіртіп
сотты ңып, әлекке салып, есін жиғьізбай
... айдатңан күндер де болды-ау (М. Ә.).
Үшеуі үш күн, үш түн жылап ңалды, Төртінші күн есі-түсін жинап алды (ҢКБС).
2. Тыныцты, демалды, көңілі орныцты.
ЕСІҢ БАРДА ЕТЕГІҢ ЖАП Ойлан,
өзіңе-өзің сац бол. (Саа^тандыру мағынасында айтылады). Әлі де болса квш емес,
кем-кетігін бітесін дейміз, есің барда етегің жап, өзіңе лайыңты орын тап дейміз
(С. Төл.).
ЕСІП СӨЙЛЕДІ Әңгімені көсілте айтты. Соны (өлеңді) кейде ән мен домбыраға ңосып айтса, кейде Сейіт ңарадай
төгілтіп есіп сөйлеп, ағызып айтып береДІ (М. Ә.).
ЕТ АСЫМ [ПІСІРІМ] Халыцтыц уацыт
өлшемі: шамажен бір тамац пісетін уацыт.
Базаралы бір ет асым жалғыз алысқанда,
он жігіттің бесеуін найзалап, калған бесеуін жаралы, ыэалы жолбарыстан Мага
дан қордад иттей кып «уып, айдап тастады (М. Ә.). Директордың кабинетіне
ет пісірім мезгіл сарғая күтіп зорға кірдік (ЛЖ).
ЕТ [ЖАН] АШУМЕН ІСТЕДІ Біреудің
жанға батцан ісіне, кылығына табанда
царсы әрекет етті. Таңертең Жігітек жаулыңқа шығып, Солтанбайдың қатынын
альш ңашып алды деген соң, бұлар ара
ағайынды елемейін деген екен. Бөкенші
ет ашумен Оралбайдың тентектігіне орай
бір оғаш іс істепті (М. Ә.).
ЕТ БАУЫР ЖАҢЫН Ең жацын ағайын, туысцан. Абай келгенше өмірдегі бір
тірегі ңұлап кеткен жандай болды... Бұл
күнде тіпті қасындағы ет бауыр жацындары: Кэкітай, Дәрмен, Баймағамбеттермен де тіл қатысып, шешіліп сөйлеспеді
(М. Ә.).
ЕТ БАУЫРЫ ЕЛЖІРЕДІ [ЕЗШД1]
Аяды, есіркеді, жаны ашыды; туысцандыц, жақындыц етті. Сол тобыңтыға тотеп беремін деп кесіп отырсың ғой, сен
де жалғыз өзің ет бауырыц елжіреп жұм«сап түреаң көрерміз (М. Ә.).

ЕТ БҮЗДЫ Етті жіліктеп бөлшектеді,
мүшеледі.
ЕТ БІТТІ Оңалдьі, жетілді.— Бұл
тер,— дейді Сейден,— әсіреое ңозы мен
қойдың буындарын тез бекітеді. Қанын
толтырады, ет бітіреді (М. Е.).
ЕТЕГІ АШЫЛДЫ 1. Абүйырьі көрінді.
2. Күлкі болды, үящ а цалды. Ашылған
етек жабылмай, Біріне-бірі сеніспей, Кешірім жасап келіспей, Бет-бетімен ел кетті
(Д. Б.).
ЕТЕГІ [ПҮШПАҒЫ] ҢАНАМАҒАН
Бала көтермеген, көрмеген.— Дәл өзі. Елді хан, ханды әйелі билейді. Үлдайдың
етегі цанамаған кісі. Бірақ жасыраң кезінде көк айылдыңқа оалып, ханға екінші
әйел алғызбайды, берегірек келгенде әлдене оймен, ханға жас әйел алуға рүңоат
етеді (Ң. Жұм.).
ЕТЕГІН [K...IH] АШЫП КҮЛДІ Ыасцара етіп, мазацтап күлді; кектеніті кекесінмен күлді. Тұлпардан туған тұі{ым ең,
Ере алмадың жабыға. Етегін ашып кім
күлмес Азғындаған шағыңа (Д. Б.).
ЕТЕГІН БАСТЫ 1. Асып-састы. 2. Шөгіп отырып цалды. Ер пайдасы тиеді сасқан жерде, Ел жаңылып, етегін басңан
жерде. Жаманға жазатайым ісің түсое,
Жабысып овалады екен аспан жерге
(А. Ңор.).
ЕТЕГШЕН АЙРЫЛМАДЫ Соңынан
цалмады, жабысып алды. Сапар: Енді мына Достанованың етегінен айрылмацыздар (Т. А.).
ЕТЕГІНЕН [ЕТЕКТЕН] БАСТЫ [ТАРТТЫ] Кейін тартпацтап басып отырды.
Талай рет ңиянаткердің .қолында өлетін
жерде де осы шал өздерін етектен басып,
тоңтатып ңала беретін (Ә. Н.). Ел ішінде өзінен бір адамның бойы артылып бара
жатоа, етегінен басып бәрі жабылады
(Ә. Н.). Сәуле: Өз ңолынан келері болмаг,ан соң, өзгелердің етегінен тартпасаң
екен-ау тым ңұрыса (Т. А.).
ЕТЕГІНЕН ҮШЫНДЫ Жігіт-желецдікке беріліп, жеңіл жүріспен әуейіленді.
Сұлекең жиырма жасынан бастап-аң етегінен үшынды да, бозбалалыңтың соңына
түсті (Ң. Жұм.).
ЕТЕГІНЕ СӘЖДЕ ҢЫЛДЫ [НАМАЯ
ОҢЫДЫ] Ац пейіл болғансып, еш күнәлъі
болмағансып жүрген, суыц жүрісті, арам
цылыңты кісі туралы кекесін мағынасында айтылады; әзіл ретінде жас әйелдерге;
«<щ аттарсың, етегіңе намаз оцырсың!» деп
те айтады.
ЕТЕПНЕ СҮРШШ ЖАТТЫ Шаруа
басып, қолы босамады. Промсолда істейтін о^атындар жұмыоіуа кетер алдында
үйдегі шаруасын үлгіре алмай етегіне сүрініп жатты (Ә. Н.).
ЕТЕПН КӨРДІ Жщындасты, көціл
зшщын болды. Бала түгіл сьгмбыл жоң.
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Бедеуге, бала бермек ең, Бедеу ватын
ЕТЕК-ЖЕҢІ ШОЛАҢ Қолы кыска. Мен
ңалды ма? Сен етегін кэрмеген? (Д. Б.).
велмеймін дедім бе? Етек-жеңім шолац
ЕТЕГІН ТӨСЕК, ЖЕҢІН ЖАСТЫҢ болды. Киюге тоным жок-аң болды (ШС).
ҢЫЛДЫ Қандай циындыща болса да
ЕТЕК КІРІ [ҢОНАҒЫ] КЕЛІП ЖҮР ©
төзді, цар төсеніп, мұз жастанды. Аяз бен ЕТЕГІ СЫНЫП ЖҮР © БЕЛІ БҮЗЫЛЫП
боранда, жауын-шашында топ не көрсе, ЖҮР Әйелдердің эр айда болатын, келетін
соны көруге шыдіагіан, жанын аямаған, табиғи белгісі цайталағанда айтылады.
ңар төсінен мұз жастанған, етегін төсек,
ЕТЕКТЕН АЛДЫ Шалғайдан тартты,
жеңін жастыц дылған бақташы рана баға ілгері
бастырмады. Сұлтан ұшып тұрды: —
алады,— деді Абай (М. Ә.).
Балық жоспары орындалмай аудіан жағаЕТЕК АЛДЫ Тарады, жайылды; дан алып жатңанда, сендер етектен алып
өрісі кеңіді, әбден орныцты. «Больше құрттыңдар ғой?— деді (Т. А.).
вик» деген сөз елде етек алған сөз (Б. М.).
КЕСІП ЖЕҢ БОЛМАЙДЫ
Патша әкімшілігі Петербургке: ңазаң да- Әр ЕТЕКТЕН
нәрсе өз орнында деген мағынада. Ата
ласындағы көтерілістің етек алуы ханға дұшпан
сен едің, Ата жауың мен едім,
ғана емес, сонымен қатар патшаның шек- Ежелгі дұшпан
ел болмас, Етектен кесіп
аралық әкімшілігіне де хауіп төніп отыр- жең болмас (М. Ө.).
ғаны-н хабарлады (ҢССРТ).
ЕТЕКТЕН ҰСТАДЫ Қол ұстасып косыЕТЕК БАСТЫ БОЛДЫ Алысца бармабел байлады. Қарагөз [Сырымға] :
ды, үйден, үй жұмысынан шыцпады. Мен луға
Не
деймін...?
Не айтармын?... етегіңнен
дертімнен етек басты болып ауылдық ұстау, еру (М. Ә.).
жердегі мектептің төңірегінен әрі ұзай
ЕТЕНЕ ЖАҢЫН [ТАНЫС, ДОС] Жаналмадым (С. К.).
дос, аралас-цүралас тұратын тату жолЕТЕК БАСТЫ ДЫЛДЫ [БАСТЫЛЬЩ дай
өте жацын, үйреншікті. Жұмябек айКӨРДІ] Жұрт кедергісін, тартпағын көр- дас;
сайын бойын раңат кернеп барады.
ді. Бұға, бұға болдыңдар ғой осы! Етек налган
Розамен баяғыдан бері бір жүріп, бірге
басты ңып өлтірдіңдер ғой осы сендер-аң жасап
келе жаті{андай, ол ең жащын етене
—деп бәрі де Сүйіндік пен Сугірге қарады досы сияңты (Т. А.). Енді егістік алі{аптың
(М. Ә.). Жасымда албырт өстім, ойдан мол бөлігін алып жататын бидай жайлы
жырак, Айлаға, ашуга да жактым шы- бірер сөз. Бұл етене жацын боп кеткен
рақ. Ерте оявдым, ойландым, жете алма- дақыл
(ЛЖ). Қазір мұндағы адамдармен
дым, Етек басты көп көрдім елден бірақ етене танысып,
талайлардың сырына да
(Абай).
данық (ЛЖ).
ЕТЕК ЖАПТЫ © ЕТЕГІН ҢЫМТАДЫ
ЕТ ЖАҢЫН Туыс, ағайын-жегжат.—
[ЖЕЛПІНБЕЙ ҢЫМТАДЫ] 1. Өзіне-взі
келіп ес жиды. Бәрінен Тасболатка осы Ойпырай, ата-анадан тіптен жас і^алған
багты, Ңайғырды келіні үшін жаман екенсің, шырағым. ...Ет жацын, туыс деқатты; Тірі кісі тіршілік дамын қылып, геннен ешкімің бар ма?— деді Тойтық
Жыл өтті: есін жи,ды, $тек жапты (С. Т.). (М. И.)- «Абай сол орайда Тобыңтының
2. ¥яты көп шашылмай ацылға келді. Оразбайы ғана емес, әсіресе бұның аталас
Біраң есті әйел етегі желпінбей кымта- туыстары, ұраны бір ет жацындары і{.анын
ішіне тартып, түршіге дем алатын бір сөзнып, райга келеді (ҚӘ).
дерге ауысты (М. Ә.).
ЕТЕК ЖАЙДЫ 1. Еең тарады. КомсоЕТ ЖЕМЕСЕ ДЕ, СОРПА ІШКЕНДЕЙ
молдық тойлар да көп етек жайды (ЛЖ).
2. Тіленді, сүрады. Алтыннан абырой БОЛДЫ 1. Қара терге түсті, 2. Үялып кыкымбат кыз балаға, Алтынды акымаң бол сылды.
ЕТ-ЖЕНДІ АДАМ Семіз, толыц ада.ч.
са кызғана ма. Өкпелей жаман күйеу тұс
келгенге, Болмасын етек жайды бозбала- Ол елде Нияз деген кісі би екен. Өзі егженділеу адам болса керек (ШС).
ға (М. С.).
ЕТЕК-ЖЕҢІ КЕҢ А к көңіл, пейілі кең,
ЕТ ЖҮРЕГІ ЕЗІЛДІ [ЕЛЖІРЕДІ] ©
жомарт. Қошқар болар тоңтының маңдай МАЙ ІШКЕНДЕЙ БОЛДЫ Уайымдады,
жері дөң болар, Адам болар жігіттің іші күйді, цайғьірды.
етек-жеңі кең болар (Мақал). Әйтпесе,
ЕТКЕ НІЫҢПАДЫ Шыр бітпеді, етейетех-жеңі кең, жеті-сегіз баланың анасы, меді,
толыспады, семірмеді. Ңолға алғанбәйбіше боп отыратын дария жан емеспі- нан бері
ілігінен айығып, тілі шығып адам
сің (М. Сүн.)боп аяғына басып келсе де, сорлы бала
етке шыцпай-ац ңойды (Ә. Н.).
ЕТЕК-ЖЕҢІН ЖИДЫ [ЖИНАДЫ]
1. Есін жиды. 2. Шаруашылығы, тұрмысы
ЕТ ҢЫЗУ Алғаиіцы царцын. Тәвежантүзеліп ыцшамдалды, өзіне-взі келді, бұ- ның астындағы жирен жал құла дөнені
рынғы цалпынан бір қос тәуір болып тэр- қатты терлепті. Күміс жүгеннің ауыздытіпке түсті, жацсарды.
ғын тістеп, әрлі-берлі көлбектеп ет цыЕТЕК-ЖЕҢІН ЖИМАДЫ Ештецеден зуын баса алмай тұр (М. Ә.). Шешем осы
сескенбеді, именбеді. Ел үркеді, біз көшеге баланы ойланбай бере салғаны үшін ңұдай
сыймаймыз, Сонда-дағы етек-жеңді жи- тағаланың өзін де ет цызуда біраз шьщмаймыз (С. Б.).
пыртып алды (Б. С.)-
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ЕТПЕН ҢАЙНАП, СҮЙЕККЕ СЩГЕН
ЕТІ ОЯЗДАДЫ [ОЯЗ ТАРТТЫ] АръщӘбден дағдыльі болған, әдетке айналған, тады, еті тартылып, қоңы түсті, Мына құүйреніскен. Бір мінезің алты алаш білген нан тұяғыньщ еті оязып кетіпті. Жиреніңмінез, Етпен цайнап, сүйекке сіңген мінез. ді мініп кет! (Ғ. М.).
Шын періште секілді ңұлыныңның, Жас
ЕТІ ӨЛДІ © ЕТІ ҮЙРЕНДІ Көнді, көнжүрегін, ойласа, тілген мінез (Б. К.).
дікті, мойынсынды, үйреніп кетті. Соғыс
ЕТПЕТШЕН ТҮСТІ Мүрттай үшты; жағдайына Дәулет екеуінің не деген еті
жалп етіп царнымен жерді сүзе цүлады. өлген адам екендіктеріне Сырбай қайран
«Сонсоң жаныңнан безгенің келе бер» де- қалды (С. М.). Соған [ұрысқа] өбден еті
гендей, етпетінен түсіп, көзінен от шаша өліп кеткендіктен бе, Хакима күйеуінекүрілдеп жатыр көкжал (Ғ. Мұс.). Бозін- ренжіп жүріп-ак кызмет етеді (М. И.). Түйген боздаған бойы ботасына жете бере ет- ебайдың салған азабынан еті әбден үйрепетінен түсті, ботасын аймалайды да боз- ніп ашынған Нәзім неден болса да тайындайды, боздайды да аймалайды (Ә. Ә.).
байтын халге жетті (Ә. Ә.).
ЕТТЕН ӨТІП, СҮЙЕККЕ ЖЕТТІ 1. Қат
ЕТІ СЫРБАЗ Тәтті, дәмді ет, жас малты батты. 2. Шыдамы кетті, төзбестік халге ұшырады, шектен шыцты. Сар дала, дың еті.
кімдікі едің өткен кезде, Ңан болып, жан
ЕТІ ТІРІ Пысыц, ширатс, колынан іс кешығарға жеткен кезде? Арқа ет арша, летін. Қолынан іс келетін Дүйсенғалы ца,.борбай ет борша болып, Еттен өтіп, сүйек- тардағы колхозшы болса дағы, еті тірі пыке жеткен кезде? (Ң. Ңуан.). Етінен өткен, сьщ адам екен (С. Бак.). Кім сені бұл дүсүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ана- ниеде бар деп айтар! Кім саған жықпай
ның сүтіменен емген надандық әлдеңашан бәйгі ал деп айтар? Жықпасаң да күресіп
адамшылыңтан кетірген (Абай). Таяі{ ет талаптансаң, Еті тірі жау жүрек жан деп
тен өтеді, сөз сүйектен өтеді (Маңал).
айтар (С. Т.).
ЕТІ АУЫР 1. Денелі, зор жаратылған.
ЕТІ ТІРІЛДІ Пысыды, ширац тартты.
Әсел еті ауыр, жауырынды, сауырлы мол Ләйланың көзі от шашты, енді каштым
денесін отырыс-тұрыста өзгеше тольгңты- деп ішінен куанып, еті тіріліп, беті ажарғына ңарамай шапшаң, жеңіл қозғайды ланып ңалды (С. Шәр.).
(М. Ә.). 2. Жалцау, жай басар.
ЕТІ ТІТІРКЕНДІ Жиіркенді. Оның хаЕТІ АУЫРМАДЫ 1. Жацын адамның тын ашыи көруге ңолым кірлегендей етім
үрысцанын елемеді. 2. Жаны ашымады. тітіркенетін,— деді Нұрбүбі (М. Ә.).
Енесі тепкен құлынның еті ауырмас (Маңал).
ЕШКІ БОЛСЫН, ТЕКЕ БОЛСЫН, БАЕТІГШЕН СУ КЕШТІ Қандай киыншы- ЛАЛАРҒА СҮТ БОЛОЫН Не болса, on
лыц болса да көнді, төзді, шыдады. Ер ба- болсын, пайдасы тисе болғаны. (Осы күнгі
сына күн туса, Етігімен су кешер (Мадал). ауызекі тілде «Бұка болсын, шорт болсын,.
балаларға сүт болсын» дел те айтылады.
ЕТІ ҢАШТЫ Арыды, <жүдеді. Жігіт Ңырғыз тілінде «бука болсун, теке болсун,
едім, мұндай болдым, Етім цашып, і$ан- балдарыма сүт болсо, болгону» түрде колдай болдым (ШС).
даны лады).
ЕТІ ҚЫЗДЫ 1. Еліріп көтерілді, намыЕШКІ КӨЗДЕНДІ Бакырайды, аларды,
сы цозды. 2. Шабытына келді, екпіндеді, тікірейді. Ит көрген ешкі кәзденгп, Елерме
царцындады. Дуаным Ңара өткел мен жынды сөзденіп (Абай).
Ңарқаралы, Барады кешкі базар тарқағалы, Алған соң еті цызып тоқтата алмас,
ЕШКІМНІҢ АЛА ЖІБШ АТТАМАДЫ
Өлеңді тағы да отыр шайкағалы (Жам- Жан баласына циянат жасамады, бүрауын
был).
алмады.— Ңой, ойбай!— деп бажылдады
Алым байғұс абыржып... Ешкімнің ала.
ЕТІНЕН ЕТ КЕССЕ ДЕ МЫҢҢ [БЫЛҢ]
ЕТПЕЙДІ 1. Шыдамды, мінезі салмақты жібін аттап көргенім жоқ (ҢЕ).
кісі туралы айтылады. Жұмаштың ағасы
ЕШКІНІҢ АСЫҒЫНДАЙ Кішкентай,
үстіне түйе аунап, етінен ет кесіп алып
жатса да мыңц етпейтін (Н. С.). 2. Без буй шүйкімдей, көзге цораш көрінетін. Бұл
рек. Етінен ет кесіп алса былц етпес без баяғы ешкінің асығьіндай кішкентай Есіркеген емес (I. Е.).
бүйректің өзі бопты (AT).
ЕШТЕН КЕШ ЖАҢСЫ Игіліктің ертеЕТІН СЫРТЫНА ТЕПТІ 0 ТҮГІ СЫРТЫНА ШЫҢТЫ Ашуға мінді, ыза керне- кеші жоц. (Мұндағы «ештен» дегеннің түdi, терісіне сыймады. ...Найман етін сыр- бірі — еш; бұл — ешбір, ештеңе, ешкім
тына теуіп шертіп келеді (М. Ә.). Нұрман т. б. келетін болымсыз есімдік, ал оған
етін сыртына теуіп, зэрін шашып, Жаңеы- жалғанып тұрған шығыс жалғау; «еш»
лыңты жер-көкке сыйғызбайтын болып, дегенге басқа ңосымша жалғанбайды). Ерәке-бабасынан бері карай боктай бастады терек келмедің деп несіне ескертейін, еш
тен кеш жацсы да (Ғ. М.).
(М. Ә.).

ж
ЖАБУЛЫ КАЗАН ЖАБУЛЫ КҮЙІНДЕ Сырды жасырды; шетке сыр білдірмей,
не болса да өзі біліп коя салды; істі әрі
карай цоздырмады. Жан керек болоа, өмірден үміт кылса, Күреңбай ең әуелі Нұртайдан бөлініп келсін. Оған шейін жабулы
цазанды жабулы күйінде қалдыра тұрайық (С. О.).
ЖАБЫДАЙЫН ЖАЛТАҢДАП Тайсалып, беттей алмай. Арғымақ дейтін жығылар, Найза бойы жер келсе, Жабыдайын
жалтаңдап, Түсер жерін дарай ма? (М. Ө.).
ЖАБЫ ЕМЕСПІЗ, ТҰЛПАРМЫЗ, Ң¥ЛАДЫН ЕМЕС, СҮҢҢАРМЫЗ Екінің бірі
емеспіз, царапайым, әншейін емеспіз. Ал
Сәкешгің ақындык асулары да, ер жотадан
атой бергендей тәкаппар сөз үндері, «жабы
емеспіз, тұлпармыз, кұладын емес, сүццармыз!» — деп бұрынғы өткен тарихта,
бүгінгі оянған табына, езілген еңбекшілеріне дабыл ұрады (М. Ә.).
ЖАБЫҢҢАНДЫ ДЕРТ БІЛМЕЙДІ
Ңайғьілы адамның еңсесі көтерілмейді.
Жабьщцанды дерт білмес, Баоңан ңайғы
серілмес, Шамшырақтай жайнамай. Ер деп
атак алмайсың, Алмас семсер асынбай
(Д- Б.).
ЖАБЫҢҢЫ [ЖАБЫРҢАУ] КӨҢІЛ
Сыныц, мұңды көңіл. Тек жүйрік боздың
устіне шыққан кезде жабыңцьі көңіл жарқ
етіп, ашылып кететін (Ғ. Мұс.).
ЖАБЫРҢАУ ТАРТТЫ Көңілсіздік басты, мұңайдьі; көңілі сыныц болды. Естілді
бір кез таныс үн, Жүрекке жылы тым
алыс... Жабыркау тартцан жан үшін Бұл
да бір демеу, жұбаныш (Н. HI.).
ЖАРАДАН АЛДЫ © ЖАҒАСЫНА
ҢОЛ САЛДЫ [ЖАРМАСТЫ] 1. Қылғьшдырды, тарпа бас салып, кеңірдектен алды.
Ңолма-қол жауабын аламын, өзгені емес
дэл осы жолы ңос қолыммен сол Ыбырайды [Абайды] жағадан аламын. Аламын
да шөке түсіріп табнымның астына саламын — деді Оразбай (М. Ә.). Кеше ғана
туу деген түкірігін жерге түсірмей кағып

алып тұрғандар бүгін жағасына цол сал
ды (3. HI.). Шауып жүріп ерлерің, Белден
ұстал алады. Олар белдөн ұстаса, Тұра шөгіп ңалады, Жағаға цолды салады (БЖ).
2. Асъщтырды, жан алцымға алды, цысты.
Балык жоспары орындалмай аудан жағадан алып жаті{анда сендер етектен алып
ңұрттыңдар гой,— деді Сұлтан (Т. А.). Ертең тағы тексеру басталғанда, біріңнің жағаңнан бірің аласыцдар ма деп ңорқамын
(С. Ад.).
ЖАҒАСЫ ЖАЙЛАУҒА КЕТТІ 1. Алца-салца болды; түймесін ағытып, цалай
болса солай отырды. Өтекеңнің мойны оалбырап, жағасы жайлауына кетті (С. Ад.).
2. Шалцыды, тасыды.
ЖАҒАСЫ ЖАЙЛАУ, ТӨБЕСІ [АРҢАСЫ, ТӨСІ] ҢЫСТАУ © ЖАҒАСЫ ЖАЙ
ЛАУ, ТӨСІ ӨРІС Мол өмір, уайым-цайғысыз тіршілік, еркіндік, көңілділік; жайбарацат күйде күн кешу. Жағамыз жайлау,
төбеміз цыстау болып отыратын басымыз
аяк астынан мұндай пәлеге кез болдык
(Ң. Тай.). Шешін, шырағым,— деді Науша.
— Өзің жокта үйіңе кіріп алып, жағамыз
жайлау, төбеміз цыстау, отырмыз жайланып (Ғ. М.). Ой, шатастырған кұдай-ай,
мен де сол сияқты шаруа бағып үйде тыныш жатсам, әуелден, жағам жайлау, төсім өріс болмай ма? (А. Н.).
ЖАҒАСЫ ЖАҢЫТ КІРЕУКЕ ЖІБІСІ
ЖЕТІП ЖҮН БОЛҒАНША Уақыт өлиіемі: шыдамның, төзімнің жеткенінше. (Бұл
жерде мейлінше тезу, әбден шыдас беру
мағынасында айтылып тұр). Жағасы жаңыт кіреуке жібісі жетіп жүн болғанша
шыдастың. Найманның не пәлесі болса да
көтердік (М. Ә.).
ЖАҒАСЫН ҮСТАДЫ 1. Таңданды, айран-асыр болды. Жас баланың мынау мінезіне жағасын үстады (AT). 2. Цатты түңілді, күдер үзді, жерге түкірді. Әзімбайдың зорлығын естігенде, бар Шьщғыстың
іші-тысындагы сай тасына дейін шулаган
жок па? Соқкы-тепкі көргеннің бэрі жағасын у стал, тісін басты ғой,— деді Дәркем-
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бай (М. Ә.). Үй ішіндегілердің бәрі «астапыралла» деп жағаларын ұстады (С. М.).
ЖАҒЫ ЖОҢ АҢЫН [ЖАН, ШЕШЕН]
Сөзуар, шешен адам туралы айтылады.
Ңалтадан өлең екен шыкқан қағаз, Жағы
жоц ацын екен жігіт оабаз, Көшіріп ап
өлеңді қолыма алдым, Жел сөзге онан
өтер аңындың аз (М. С.).
ЖАҒЫЗЫП ЕМІЗДІ Иіп емізді. Көзімнен жасты ағызьга, Емшектен сүтті тамызып, Өлгенде көргөн ботамды Емізбедім
жағызып (ҚЕ.).
ЖАҒЫ ҢАРЫСТЫ Үні өшті, тіл цатпады, дыбыс бержеді. Күреңбайдың жан терге түскен масиара кескініне тесіле қарап
тұрмыз. Ңұлағы таре бітіп, жағы царысып
қалғандай жуың маңда үн ңататын түрі
жоң (С. О.).
ЖАҒЫНА [ЖЕЛКЕС1НЕ] ПЫПІАҢ
ЖАНЫҒАНДАЙ Қүлағынан күн көрінеді; цүр сүлдері цалған жүдеу; терісі сүйегіне жабысцан арыц (адам). От басына
таяуырақ ұзьмшіа шақыіа оақалын сипап
Койып, жағына пышац жаньіғандай болып
Мусірәлінің өзі отыр (С. С.).
ЖАҒЬШ АША АЛМАДЫ Жүмған аузын аша алмады; сөйлей алмады. Шаңыртсам келер ме екен, жеткізсең қайтер
деп, көп қинады жалынып, аша алмадым
жағымды (Ғ. М.).
ЖАҒЫҢА ЖЫЛАН ЖҮМЫРТҢАЛАСЫН! қ а р ғ ы с. Жайсыз хабар, жаман
сөз айтцан кісіге айтылады. Содан ңұрметті доцент сенен айрылысын, мына Бике
апай сиякты бір кэрі әйелге үйленіпті,—
дейді. Бике: Ой, жағыңа жылан жұмыртщласын! Айтпа ондай жаманшылыңты —
деді Мариямға (М. И.).— О, жағыңа жы
лан жұмырткаласын!— деп, ңызы тырнаны лақтырды (іҢЕ).
ЖАҒЫҢ ҢАРЫСҢЫР! к а р г ы с . Үнің
өшкір т. б. деген мағынада.— Жағың қарыссын, ңатьін, жағыц царысцыр-ау, жалғыз сиыр қатса, сыныңа келерсің,— деп
Ңоңқа үйде жатып кейіді (Б. М.).
ЖАҒЫҢНАН АЛҒЫР! ң а р ғ ы с. Бэле
жағыңнан келсін, жағың царысцыр деген
мағынада. Ңойшы, жағыңнан алғыр! Мынау не дейді?— деп, кемпір жүгіріп келіп,
ңараған болып жатты (ҢЕ).
ЖАҒЫҢ ТҮСПЕЙ, ЖАМАНДЫҚ КОР
МЕ! т і л е к. Өле-өлгенше бейнет, таксірет
тартпа деген мағынада.
ЖАҒЫ СЕМБЕДІ [ТЫНБАДЫ] Ө ЖАҢ
ЖАППАДЫ Дамыл таппай, көп сөйледі.
Бір шетте теңкиіп үлкен клуб тұр. Бір белмеде Бану мен Ніағима ағаш кесіп жатыр.
Ашьщ мінезді Нағима жағы сембей сөйлеп тұр (Т. А.)- Шытырлап ат байланды
қалмаңшаға, Жөңкіліп жаяу хальщ келді
ортаға, Жаршылар жағы сембей жүр каксауда (I. Ж.). Екі көзі жұлдыздай, Жайнап кетіп барады, Міндет қылып құдайға,
Жағы тынбай бұлбұлдай, Сайрап кетіп

барады (БЖ). Бүгін жұмысқа келгелі Кә1киманың жағы тыным таппай «Баян аулы
басынан бұлт кетпеске» басып отыр (Ә. Ә.).
ЖАРЫ ТАЛДЫ Сөйлей-сейлей, айтаайта цажыды, шаршады. Жұмсаудан жағың таласыц. Ісінің көріп шаласын. Бірі
желеуді айтады, Көре тұра нанасың
(М. Сұл.).
ЖАҒЫ ТҮСКІР! ң а р ғ ы с. Үні өшкір, бар болғыр деген мағынада. Баян
деген сөзіңді жаңа есіттім, Жағы түскір,
жүгермек, кім айтады (ҚКБС).
ЖАҒЫ ТҮСІП ӨЛДІ Әбден цартайып
әлді.
ч_ ЖАДЫ БАС КІСІ Басы айналған кісі.
(Ескі сенім бойынша, әйелі, не басңа біреу
дуалаған, басын айналдырған кісі. «Жады» — парсы сөзі, бас айналдыру, магия
мағынасында).
Ж АДЫМНА Н КӨТЕРІЛДІ д и а л.
Үмытты, есінен шыцты. Балқыбек өлеңінің біразын білуші ем, жадымнан көтеріліп ңапты (Жамб., Луг.).
ЖАЗА [ЖАЗЫМ] БАСТЫ Цателесті,
жаңылды, жаңсац кетті. Ңолыңда әкең
қылышы! Әкеңнің жалаң намысы осы
болаттың жалындаған жүзінде. Жаза бассаң, жаза да берер сол ңылыш,— деді
(М. Ә.). Айдынның аң шортанын жібермеймін, Жасымнан жаза баспас қармаі?
едім (Жамбыл). Акутин — айлакер адам.
Қақпанға аяғын жазым баспайтын,
ізін де кестірмейтін нағыз кәрі түлкі
(X. Е.).
ЖАЗАБА ТИДІ д и а л. Қырсыц шалды, бэлеге жолыцты. Егер осы пірәдәрді
бұзса, жазалба тиеді,— депті (Жамб., Луг.).
ЖАЗАҒА ҮШЫРАДЫ
[ТАРТЫЛДЫ] © Ж АЗАСЫН [ЖАЗА]
ТАРТТЫ
Айып-сыбағасын, сазайын алды. Аксүйекті қор тұтқан, Ңараны онан зор тұтқан,
Ноғайларды пір тұтқан, Тартарсыц сонда
жазаңды (БЖ). Ңожа есегін ұрады жаман
ңатты, ¥рмай ңайтсін калганы жанға бат
ты. Жазаңды тартцызайын мен сенің деп,
Өлгенше тас тасуға майын сатты (М. Ңал.).
ЖАЗБАЙ ТАНЫДЫ Дәл басты, жаңылмай ажыратты, бірден білді. Ол жазбай таныды, кешегі өзіне таныс кәрі суыр
(А. X.). Ымырт караңғыеы тым қою болса
да өзін төңіректеген баланың Жарңын екенін Сапар жазбай таныды. (М. И.). ...Ана
толий Кондратьевич есіктен кіре бергенде-ақ Сырбайды жазбай таныды (С. М.).
ЖАЗ БОЙЫ 0 АЛА ЖАЗДАЙ Көктемнен күзге дейін. Жаз бойы Бөкенші мен
Борсакқа Ңұнанбайдың қабағы келіспеген
(М. Ә.).
ЖАЗҒАН [ЖАППАР] ҢҮЛДА ЖАН
[ШАРШАУ] БАР МА? к ө н е. Еш цажымайды, ертецнен цара кешке дейін дамылсыз жүмыс істейді, тиісті міндетінен бас
тартпайды. Йемене, жүрегің дауаламай
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ма? Жазған цүлда шаршау бар ма, Кэше- Төрем пысық болды деп Албан, Суан,
иең өзі-ақ баяндайды (М. И.). Жердің ас- Жайдан, аща мінгендей жүлкынып жүр
тында болса да тап деді. Жазған цүлда (С. А.).
жан бар ма, жеті түнде іздеп кеттім (AT).
ЖАЙДЫҢ АТҢАН ТАСЫНДАЙ Асо:
ЖАЗҒА САЛЫМ Қыс өте, жазғытү- і^үдіретті, мыцты, бой бермес. Жайдың атрым. Жазға сальим ңой қоздар кезде сауын цан тасындай, Ерегіскен дұшпанның Еңсеайтылған. Сауын, астың болатын ай-күнін, сін үздің жасылдай (Ш. Қар.).
арнын жариялаған (М. Ә.). Күзембай тұЖАЙ-ЖАЙЫНА ТАРҢАСТЫ Бет-бетірып жазға салым түйені жүндейді (М. Е.). не жөнелді, әркім өзініц бас цамын жаЖАЗ ДИДАРЛЫ Жүзі іжылы, ашьщ сады.
жарцын (кісі). Ән еркесі — келте мұрьш,
ЖАЙҢЫН ДАЛА Кең өлке, байтац да
үлкен ңой көзді, жаз дидарлы, қою шаш- ла. Арғы бет қышкызыл жар кемеш, онан
ты ңыз (ЛЖ).
ңарай бірте-бірте жалданып биіктей бере
ЖАЗДЫҢ САРША ТАМЫЗЫНДА т а жайцын дала (А. Н.).
Шілденің нағыз ыстъщ кезінде. («ТаЖАЙЛАУЫҢ БАЙСАЛДЫ БОЛСЫН,
мыз»— араб сөзі, ыстык мағынасында). АЙҒЫРЫҢ БАЙТАЛДЫ БОЛСЫН! т іЖаздың сарша тамызындағы таңдардың л е к. Жаңа жайлауға шыщанда айтыбірі. Күн көкте өрмелеп, көлеңкелердің лады.
бойын кысқартып келеді (Ғ. Мұс.).
ЖАЙЛАУЫҢДЫ ЖАУ АЛСЫН, ҢЫСЖАЗМЫШ НЕ ЖАЗСА ДА КӨНДІ к ө- ТАУЫҢДЫ ӨРТ АЛСЫН! қ а р г ы с . Қымн е. Тағдырдың бүйрығына мойын үсын- цуыт зобалаң шаща кезік деген мағыды. Ңайтейін, ғашық жарым, мейлің біл- нада.
сін, Ңызық күн сенсіз жерде маган ңұрЖАЙЛЫ ЖҮРІП, ЖАІҚСЫ ЖЕТ! т ісын! Мен көндім жауыз жазмыш не жазса
да, Мейлі дос табалап, дұшпан күлсін л е к. Аман-сау бар деген мағынада. Жолың болсын! Шаршамай, шалдыңпай,
(Б. К.).
жайлы жүріп, жақсы жетіңіз (AT).
ЖАЗМЫШТАН ОЗМЫШ ЖОҚ ТағдырЖАЙМА-ШУАҢТАДЫ Жуып-шайып
дың дегені болады. (О баста құдай әр пәнденің не көрерін мақдайына жазып қояды айтты.— Өзге бала сал-сауі Жалгыз осы
бала бад{ырға бір жаман іш ауру тиіп, тодеген діни ұғымнан келіп қалыптасңан).
лас таппай қойғаны!— деп, бәйбіше жайЖАЗЫҒЫ ЖОҢ Күнәсіз, айыпсыз. Жа- ма-шуацтаған болды (М. Ә.).
зы ры м
жоқ. Омбыға жаяу бардым, Жол
бойы бейнет көріп мен арыдым. ЖазығьшЖАЙНАҢ
[ЖАЙРАҢ]
ҢАҢТЫ
ның жоцтығы бұл емес пе, Үш кыстау, Ашыц шырайлы, көңілді жүзді кейіп білүш жүз теңге, он ат алдым (Ж. М. Б.).
дірді. Ңыз да енді алғашіқы беттегі кібірЖАЗЫҢСЫЗ КҮЙДІ Тектен-текке, ца- тіктен ңұтылып, «жүріңіз, аға көрсетейін»
радай жүріп айыпты болды. Жан-жарың, деп жайнаң цағып үйіріліп қоя берді
жаіқын досың, жан сүйгенің, Жас жаныа (М. И.). Участке бастығының орынбасары.
қиды таппак болып емін, Кұп білем, жа- болғаннан бері жабыріңау дегенді жадьшан
цын үшін жанған отта, Жазьщсыз оның шырарып, бұрынғысындай жайнаң кагып
жүруші еді (Ә. Ә.). Бүгін тік көтеріле жер
дағы құр күйгенін (Б. К.).
бөлісіне шьшгсан мынау жалшы, кедей,
Ж АЗ [-ЫЛ ] ҒАН ХАТТАЙ [ХАТТАЙ орташа жайраң цағады; бірі қуанышын
ТАНЫС] 1. Аса таныс, ап-анык. ...Бұл ара- кеудесіне сыйғыза алмай танаулап жүрсе,
ның елі, жері, суы жас мырзаның жадын- бірі ңызара бөртіп жымьің-жымың етеді
да жазылған хаттай сайрап тұратын (Ғ. Мұс.).
(Ә. Н.). 2. Жүйелі, мәністі, мағыналы.
ЖАЙ ОҒЬШДАЙ АТЫЛДЫ [БОЛДЫ]
ЖАЗЫМ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Майып 1. Шаншыла, түщиылдан шабуылдады;
болды; күтпеген жерде қазаға үшырады, күтпеген жерден тарпа бас салды.— Сіздер
бейнетке кезікті. Жазым болса, быламық- қарсы алдынан оіңты аямай жаудырып, неқа тіс сынар (Мақал). Ңұлагер шапсаң містердің есін шығара беріңіздер, мен
баурың жазылатын, Жер ошақ тұяғыңнан олардың төбесінен жай оғындай бір атықазылатын, Ңұшаіқтап қу далада калдым лайын,— деді Төлеген (Ә. Ә.). 2. Шаншужылап, Жазым боп жау колынан жалғыз дай цадалды. Онсыз да і^аны басына шапатым (I. Ж.). Үйықтасам үсініп жазым шып отырған Иосифке мына сөз төбеден
болармын деп ойлаған ол [Ңұсбек] сергек- түскен жай оғындай боп көрінеді (Қ. И.).
аң сияңгы еді (К. О.). Күн де сәттің ішінде
ЖАЙ ОҒЫНДАЙ ЖАЙРАТТЫ Сүласуыта берді. Ай, ірілеп кетті-ау, кәпір жа
зым цылмаса игі еді,— десті Несілбай мен тып салды, мүрттай үшырды. Қамбар ал
Күзембай бір-біріне (М. Ә.). Әй, тыста кай- ды садаі{ты, Атайын деп кос оңты, Сыртсың бар? Мына кісілерге жазым кылып тан шығып аткан он, Жай оғындай жайратты, Семіздігі сонша екен, Төбенің басын
ава иттер ұмтылып жүрмесін (С. С.).
ЖАЙДАҢ АТҢА МШГЕНДЕЙ ЖҮЛ- майлапты (ҢБ).
ЖАЙ СОҢДАНДАЙ [ТҮСКЕНДЕЙ]
ҢЫНДЫ Орныцты мінез кәрсетпеді, желікгі. Ңұлмамбет Суандағы сен бір бұлбұл. Есеңгіреп, циналып отырған адам туралъи
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айтылады; ойламаған жерден, тұтциылдан, аяц астынан, тебеге үрғандай, ойда
.жоцта болган жагдай туралы айтылады.
Күтпеген жерде төбесіне келіп жай түскендей Ғани есі шығьш: «Бағила! Бағилаш! Не айтып тұрсың оен?!— деп ңыздың
екі білегінен ұстай ялып еді. Ол қолын
жұлқып кейін тартып әкетті. Жігіт колын
көтерген калпында калып ңойды (М. И.).
Алуа төбесінен жай түскендей тұрып қалды (С. Бақ.). Шылымсыздың екі көзі шығып кетті. Төбесіне жай түскендей ошарылып калды. Шиқылдап, күркілдеп ұзаң
жөтелді... (ҢӘ).
ЖАЙ ТАПТЫРМАДЫ Тыныштык бер.меді, маза бермеді. Цанаттың күйген колы
ашып, жай таптырмай барады (Ғ. С.).
ЖАЙ ТАСЬШДАЙ Жарау, күйі келген, сацадай сай, өткір. Сендер де бір әскерсіз, Ел шетіне жау келсе, Тас-талканыи
шығарып, Жай тасындай ңайнаңдап
^Жамбыл), Жануарлар жайтаңдап, Жай
тасындай ойнаған (Ң. Ңуан.).
ЖАЙЫЛЫП ЖАСТЫҢ БОЛДЫ ©
ЖАЙЫЛЫП ЖАСТЫҢ, ИІЛІП ТӨСЕК
БОЛДЫ © ЖАЙЫЛЫП ТӨСЕК, ЖАЗЫЛЫП ЖАСТЬЩ БОЛДЫ Төбесіне көтеріп
күтті, алдында цүрдай жорғалады. Өз басым Бекеинің жағымсыздығына шыдай
алмадым. Ңашанғы оған жайылып жастыц бола бересің, шыдамның да шегі бар
емес пе (ЛЖ).
ЖАЙЫН [ЛАҚА, КЕБ1С] АУЫЗ 1. Екі
сзуі екі іщглағына жететін үлкен ауызды
кісі туралы айтылады. Мойнында жез ңарғыдай үлкен теңге салбыратқан көк сакал
Уәйіс отыр. Күжірейген семіз, жайын ауыз, бака бойлы суык карайтын болыо отыр
(М. Ә.). 2. Обыр, цомағай.
ЖАЙЫП САЛДЫ 1. Барын алдына
койды. 2. Бар білгенін түгел айтып берді,
.мәселемен таныстырды, хабардар етті. Сапар болған нгатактың өзін гана айтып пой
май, оның төркінін баяндап, бар шындыңты өзгертлестен түгел жайып салды
(М. И.).
ЖАЦҢАН ШАМДАЙ КӨРДІ Қадірледі, жоғары бағалады, цүрмет тұтты. Айтіран сөзді, айтушы адамдарды, Арамызда
кәреміз жаццан шамдай, Хакімдіктен мәжірет тәржімәндер, Көрінеді біздерге өткен қалдай (М. Ңал.).
ЖАЦ ЦЫЛДЫ Өзіне тартты; одактасты, жацтасты. Бейбақтардың басына бақ
қылып жүр, Арам жеңіп, адалды жац цылып жүр, Anjnia беріп билерді антва салсаң, Мөрін басып ңіара істі ақ кылып жүр
(М. Сұл.).
ЖАҢСЫ АЙТТЫ Дүрысын сөйледі,
орынды сөз сөйледі. Т.ақсыр-ау, сізді қалай жамандаймын, Мен түгіл құдай жаман жаратюан жок, Жацсы айтсам, тақсыр
төрем, маіқтанарсың, Жабырқап жаман
■айтсам, жасңанарсың і(Ш. Ж.).

ЖАЦСЫ АТА Беделді, текті, цабырғалы ата баласы.
ЖАЦСЫ АТАНДЫ Жацсы атты болды,
ауызға ілінді. Жаі^сыны алыс, жаманды
;каі{ын корме, Жацсы атансац басңаның
хақын жеме, «Жаксымын» деп момынның
малый жесе, Жамаи адам сол болар, «макұл» деме <Ш. ;Ңұл.).
ЖАЦЦУРТ КЕЛСІН! к а р г ы с. Қүдай
жағыцнан алсын, зар жац боп сөйлей алмай цал! (Тісіңнің ңұрты ұстасын деген
мағынадан келіп шықңан).
ЖАҢСЫ AT [АТАҢ] ЖОҢ Қанша бейиеттеніп, тырбанса да мацтау ала алмады, еңбегі зая кетті. Он айдан бері артта
келе жаірңан участкені жүз елуге бір шыгардым. Сонда да маған жацсы ат жоц.
Өзің-ак айтшы, Сәулетай, осылары да әділет пе?— деді Бөлекбас (Ә. Ә.).
ЖАЦСЫ АТТЫ БОЛДЫ Тәуір атанған,
сл аузына ілінген, мацтаулы атца ие бол
тан кісі. Ол Абайдың Тәкежанн&н кіші бо
ла тұра, жщсы атты жігіт боп бара жатканын ңызғанып жаңтырмайды (М. Ә.).
ПІұбар болса, бұл ағайын ішінде Абайдың
ақылымен жүретін кісі деп сөйлейді. Бірақ Абайға ішті-тысты мінезі арқылы бүгін
жацсы атты кісі болып сырласады. Өзге
туыотың бәрін жаміан атты көроетіп отырган да өзі (М. Ә.). Ондағы ойы, жацсы ат
ты болғысы келеді Мадер (С. Шәк.).
ЖАҚСЫ АТТЫ КӨРШДІ Жағымпазданды, жалпацтады. Өз елінің адамын танымай шатасқан Ңабыш ғана емес, осы
арада атаманға жацсы атты көрінежін деп
кәрі ояз да алданып қалды (Ә. Ә.).
ЖАЦСЫ АТЫ КЕЛЕДІ Абырой-атағы,
•мацтауы саған болады.
ЖАЦСЫ-ЖАМАНДЫ
АЖЫРАТТЫ
Өлер жерін білді, оң мен солын таныды.
Пырақ он ж ас?; а келгенде, жацсы-жаманды ажырататын болады (ҢЕ).
ЖАҢСЫ [ЖАЙЛЫ] ЖАТЬШ, ЖАЙЛЫ [ЖАҢСЫ] ТҰРЫҢЫЗ! т і л е к. ¥йқтар кезде, жатар алдында айтылады. Бүгінгі еңбек күніміз де жемісті өггі: еңбек
раңаты деген осы да. Сіз де эзірге дем алыңыз, жацсы жатып, жайлы түрыңыз (ЛЖ).
ЖАЦСЫ ИТ ӨЛІГІН КӨРСЕТПЕЙДІ
Өзін ешкімге цорлатпайды, көз түрткі болмай шетке кетеді. Шошыдым! Жаксы ат
өлігін көрсетпейтін еді. Есім барда аулақңа кетіп өлем (Ғ. Мұс.).
ЖАЦСЫ КӨРДІ Үнатты, сүйді; тәуір,
мақүл көрді. Се-ні жацсы да көретін. Бірақ
казір қайда екенін білмеймін. Бірнеше
жыл болды. Хабарсыз кеттік,—- деді Назым (М. Ә.). Сені жацсы кермесе, Сенер ме
еді сөзіне (Абай).
ЖАҢСЫ КӨРШДІ Жағынды, жағымпазданды. Рас, бұл управительдеріңіз аңы-
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мақ емес, олар сізді бір алдап болыс болып алған да, сізбенен есебі біткен. Енді
болоа сізбен тату болғаннан да губернатор,
оязга жацсы көріну артығырак, қымбаттырақ екенін де ұғынған,— деді Михай
лов (М. Ә.).
ЖАҢСЫ ЛЕПЕС [СӨЗ] — ЖАРЫМ
ЫРЫС Жағымдьі сөз жанға демеу. Қара■ғым, Жантас, жацсы лепес — жарым ырыс
деп еді і(М. Ә.). Тек ары, жщсы сөз — жа
рым ырыс деп айтсаң жаксыльщқа жоралғы етіп айт, сөз құрып қалды ма?! (AT).
ЖАҚСЫЛЫҒЫҢ АЛДЫҢНАН ШЫҚСЫН! т і л е к . Өзгеге істеген жацсылыц
істерің өзіце біреуден. цайтсын. Шырағым,
өзіңдей жаңсы барда жақсылың неге өлсін. Жаңсылыіңта үлкен-кіші жок. Жаі^сылықты танымаган кісі боі{. Жа-цсылығың
алдыңнан шыцсын! Жамандык әмісе бұңсын!— Эмин! (AT).
ЖАҚСЫЛЫҢ КЫЛДЫ [ІСТЕДІ] 0
ҢАИЫРЫМ ЖАСАДЫ Өзгеге цайырым,
көмегін көрсетті. Тіршілікте өзіңнің жаі(сылыц цылған кісің көп болса, кім құран
оңымайды? (Абай). Орынсызды айтпаған,
Түзу жолдан қайтпаган, Жацсылыц кылар
орында, Аянып бойын тартпаған (Абай).
«Мен екінші кайтып осы үйдің баласына
залал жасамай және өзің үшін бір жацсы
лыц істейін»— деп ант ішеді құс (ҢЕ).
ЖАҢСЫНЫҢ ШАРАПАТЫ Жацсы
адамның тигізген пайдасы, көмегі, цайырымы. Жацсыныц шарапаты деген сөз бар,
Аз ойлаган алысқа болмас жолдас (М3).
ЖАҢСЫСЫН АСЫРДЫ, ЖАМАНЫН
ЖАСЫРДЫ Жұрт көзіне намысын цорғады, сыр бермеді; көтермеледі, цолдады.
Бзрінің де боғын жуып, жаксысын асырып, жаманын жасырып, адам секілді ңылып, осы ауылды адам ңатарына қосңан
сол менің балам емес пе еді?— деді кемпір
(М. Ә.).
ЖАҢЫН ТАРТТЫ Туысцан көрді;
бауыр,машылыц істеді. Жырлар болса жалындай, Ел кала ма сагынбай, Жүрегіне ас
болса Жакын тартып жанындай (С. Кер.).
Әдіңнен, Манап сұлу, асып жүрме, Мен
жацын тартсам сені кашып жүрме, Айласы қарт кісінің көп болады, Ңаңпанның
қанды аузын басып жүрме (М. Б.).
ЖАЛАҒА ¥ШЫРАДЫ Жалған айып,
кінэ аркалады. Асыл Ңамарымыз жок;
жерден мұндай жалаға ұшырап, бүлік шығып кеткендігіне қайгыра-ңайғыра сүзектен тұрған кісідей, ңұр шыбыны ғана бар
еді (С. Т.).
ЖАЛАЙЫРҒА [ЖАРИЯҒА] ЖАР
САЛДЫ Шар тарапца хабар таратты,
жұртца жайды. Бағанағы қылжақпас жас
жауынгер — комиссар келді!— деп жарияға жар can қойған сияқты (Ә. Н.).
ЖАЛА ҢОЙДЫ д и а л. Жала жапты.
Кісіге жала цоюға болмайды (Тау., Ңош.).
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ЖАЛАҚ ОЙНАДЫ Қыз-бозбала бірігіп, айлы тунде ойнайтын ойынның түрі.
Бірінен-бірі жарық сансыз жұлдыз, Көрсетер көркем бейне күндіз, Жарқылдап жалац ойнап жүрген кыздай, Жалт берер
жымың қағып, қалдырып із (Б. К.).
ЖАЛАҢ АЯҢ ЖАР КЕШТІ, ҚЫЗЫЛ
АЯҚ ҢЫР КЕШТІ Үлкен бейнет шекті,
тұрмыс циьіндығын кәрді. Ңарсы менен
күрзіге Жалаң аяц жар кешіп, Бөз тоңыган... едің (Б. Ң.).
ЖАЛАҢ Б¥Т КЕЛДІ Көнетоз киіммен, жасау-жабдыцсыз келді. Сенің еліңе
осы ескі-құсқымен бара берем, біреу болмаса біреу жалаң бүт келімегеніне ңұдайға
шүкір демес пе екен? (Ғ. М.).
ЖАЛАҢ ҢАБАТ Астар салыпбаған
(киім); бір ғана цабат. Жалаң цабат кенеппен сен де жүрсің ғой, тарта бер — деді
Ңазыбек Мұратңа есік жақңа иек ңағып
(Ә. Ә.).
ЖАЛАҢ ҢАҚТЫ Қанағат етпеді, сумаңдады, ашцарактанды.
ЖАЛАҢ ТӨС Білекті сыбанып кірісетін, ештеңеден тайынбайтын (кісі). Ойданқырдан оңай олжа іздеген жалаң төс жас
жігіттер соның і(Бараңтың) жасыл жалауының астына жиналды, жас батыр жасағын
бастап, жат елге талай-талай аттанды
(ҢӘ).
ЖАЛАҢ ТӨС, ЖҮНДІ БАЛАҢ БАТЫР
Сом кеуде, бура сан алып, ер жүрек батыр.
Халыққа тек импрам «тобыр» деп қарайтын Әбілқайыр, сонау жалаң төс, жүнді
балац батырлардың артында рулары барын, ол ел деген магына осы руларда екенін есепке алмайтын (I. Е.).
ЖАЛАСЫНА ҢАЛДЫ 1. Бэлеге басын
шатты, айыпты болды. Ңосады өз тарихын арасына, Қалғаньш бір өгіздің жаласына. Мерзімі сегіз-ақ жыл, кұтылар ғой,
Ңаршадай жаны ашиды баласына (Ң. Т.).
2. Біреудің обалына үшырадьі.
ЖАЛБАРЫНЫП ЖАЛЫНДЫ Аруағыны сыйынды, циылып сүрады. Мұңайма,
көңілім, мұңайма. Мұңайма, жалына бер
ме жалбарынып (Б. К.).
ЖАЛ БІТТІ 1. Қоңданды. Жаман атқа
жал бітсе, жанына торсық байлатпас (Мақал). 2. Түрмысы түзелді, шаруасы оңалды. Бәйнекең, Жобаң, Сиқымбай, Бұларға
сірә жал бітпес, Шүбартай көзі жогалмай
(Қ. Қуан.).
ЖАЛҒАНҒА ТІПТІ ТОЙМАДЫ Өмірдің цызығына цүмартты. Дүние ыстық көрінді, Ңұрғыр да менің көзіме. Жалғанға
тіпті тоймадым, Өлмеймін деп ойладым,
Дүниенің боғы осы деп (Ш. Ң.).
ЖАЛҒАН ДҮНИЕ д і н и. Алдамшы,
түрацсыз өмір деген мағынада айтылады.
(Діни ұғымда екі дүние бар деп біледі, T i 
p i кездегі дүниені жалған дүние дейді).
Атандым Балуан Шолаң бала күннен, Ту
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ұстап, ерлік етіп, тұлпар мінген, Ешкімге
опасы жоң жалған дүние Өтті ғой талай,
талай кемеңгерден (Б. Ш. Б.).
ЖАЛҒАНДЫ ЖАЛПАҒЫНАН БАСТЫ Дүниені шайцап өтті, береке, моліиылыцтың, цызық, тамаиіаныц жуан ортасында жүрді. Нашарды зар жылатқан
жалғызын жеп, Тірлікте ойламаған «өлемш* деп, Жалғанды жалпағынан басып
өтті, «Жазғанын көрге бара көрермін» деп
(С. Т.). Жалғанды жалпағынан басып, кей
де Сырдың суы сирағына келмеген, кейде
михнат, бейнет дарияларын белден кешкен
ағаның жасы алпыстан асқанда жан тыныштығын ойлағанын көріп отырмын,—
деді Тауман (Ғ. С.).
ЖАЛҒАННЫҢ ЖАННАТЫ Дүниедегі
ең жацсы нәрсе, дүниенің рацаты. Мейманханасы кірген кісі шыкқысыз, жалған,ның жаннаты екен (ШС).
ЖАЛҒЫЗ АЙЫЛ Бүл жерде ацын берекесіз, пәтуасыз сабау бас кісіні сөз етіп
отыр. Не дейсің? Сенің жүргенің әлгі қу
аяқ, жалғыз айыл ма? Ондай ңудың басын құртармыз (I. Ж.).
ЖАЛҒЫЗ [ЖАРТЫ] АУЫЗ СӨЗ Аз
ғана эңгіме, айтпацшы болып оцталған
гәп.— Біздің Садекеңмен айтысар шамамыз кәне? Әншейін бір жалғыз ауыз сөздің тұсында болымсыз тоеңауыл айтқаным
ғой (М. Ә.). Ей, ағайын! Жарты ауыз сөзге
ңұлаң сал! Істемегіңді содан кейін істерсіц (М. Ә.).
ЖАЛҒЫЗ АЯҢ ЖОЛ Тек жаяу адам
ғана жүретін соцпац жол. Абайлар жалғыз аяц жолмен кеп, өткелден өтіп, тоғайдың ар жағына шығысты. Кеңірек алаң
бар екен. Сүйіндік аулы көрінді (М. Ә.).
Орман ішіндегі жалғыз аяц жолдар да ерегіскендей бірде жаудың үлкен колонналары ағылып жатқан шоссеге тіреліп, енді
бірде сол жаққа қисық тартып әлек қылДы (Т. А.).
ЖАЛҒЫЗ [ЖЕКЕ] БАСТЫ Сыбай-салтаң, езінен басца ешкімі жоц, бойдац. Ңалай деп ойлайсың, Жақыпбек жақсы бала
емес пе? Аңылды, әдепті, қыздай сызылып
тұрады. Өзі жалғыз басты көрінеді,— деп
бір койды Тойтақ Акыкқа (М. И.).
ЖАЛҒЫЗ БАСЫ МЫҢ БОЛСЫН! а лғ ы с. Көп жасасын; өсіп-өнсін, үрім-бұтағы көбейсін! Берем деп уағда кылмайды,
Сонда да құры қоймайды, Жалғыз басы
мың болсын, Ата сөзін тыңдайды (Д. Б.).
ЖАЛҒЫЗРА ЖАРА САЛДЫ Өзінен
элсізге азап көрсетті. Жетінші тілеу тілеңіз, Атадан алтау тудым деп, Жалғызға
жара салмасца (ШС).
ЖАЛҒЫЗДЫҢ КӨРДІ Кемшілік көрді,
жеке бастылыцтан опыц жеді; жалғызсырады. Атадан алтау, Анадан төртеу, Жалғыздыц көрер жерім жоң, Ағайын бек көп,
Айтамын ептеп, Сөзімді ұғар елім жоң
(Абай).

ЖАЛҒЫЗДЫҢ ЖАРЫ Ң¥ДАЙ [ӨЗІ]
к ө н е. Сүйеніші жасаған иеніц езі. Бірін
көріп жалыңтым, Жау ңолына ңұныңтым,
Жалғыздыңты ұмыттым, Жалғыздыц жа
ры өзі деп (Б. К.).
ЖАЛҒЫЗ ҢАЗЫҚ ЖОЛЫҢСЫН! [¥РСЫН!] қ а р ғ ы с. Жамандыц циын кезде
кездессін! Сол кегімді сен екеуің жоқтап
әперемісің, жау ңуғанда жалғыз цазыц
үрсын, екі сүмелек деген (М. Ә.).
ЖАЛҒЫЗ ІЛІКТІ Жалғыз басты, сүйенер ешкші жоц. Баршагүл әлгідей емес,
күлкіден тыйылған, кілең еркектің ортасындағы жалғыз іліктен бе, ұяла түседі
(Ғ. Мұс.). Мен жалғыз ілікті адаммын. Су
алып барьга, құдалық іздейтін жай жоқ
бізде (Ғ. Мұс.).
ЖАЛ КЕТТІ Арыды, цоңынан айрылды. Наз бедеуден жал кетіп, Мәстектердің
сүбесі, Сере солған заман-ай (Н. Н.).
ЖАЛ-Ң¥ЙРЫҒЫН КЕЛТЕ АЛДЫ
Жастай цазаға үшырады. Артына белгі
тастамай, Жал-цұйрығын келте алды,
Ағайынды тойғызбай, Аз күн ңоймай, ерте
алды (Абай).
ЖАЛ-ҢҰЙРЫҒЫН КҮЗЕДІ 1. Қысцартып, шұнтитты. Оның [Әйтеннің] өлеңі
жал-цүйрығы күзеліп, бір ғана шумат^
болып редакция алқасының үстінде ңалған кішкентай орынға сына боп тұра қалған (М. И.). 2. Тып-типыл етті, барынан
айрылтты. Өткен сұрапыл соғыс талайлардың жал-цұйрығын күзеп кетті (ҢӘ).
ЖАЛ-ҚҰЙРЫҒЫ ТӨГІЛГЕН [СҮЗІЛГЕН] Әдемі, сұлу жылцы малы туралы
айтылады. Бәйге аттар Жомарт төбенің.
күншығыс жағына жиналған. Жал-цұйрыцтары сүзілген, цұйрығының дәл түбі
мен кекіліне үкі таққан, жүзіктің көзінен
өткендей әдемі бәйге аттар бес жүз екен
(С. Тал.).
ЖАЛПАҢ ЕЛ [Ж¥РТ] Барша, күллі
жүрт, цалың көпшілік. Әркім өзі сүйген
үйшігін тұрғызады. Жалпац ел, бар ауылдар осы жағалауға көшу сапарында балалардың «ауыл-ауыл», «күрке-күрке» деген
ойынын ойнап жүрген сияқтанады (М. Ә-)Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? Демеймін жалпац жүрща бірдей жағар (Абай).
Бір кісі емес жазғаным жалпац жұрт қой,
Шамданбай-ақ, шырақтар, ұқсаң жарар
(Абай).
ЖАЛПАҢ ШЕШЕЙ Көрінгенге кеңілшектік істейтін адом деген мэнде айты
лады.
ЖАЛП ЕТЕК Жалбацтап әркімге бір
жағынатын (кісі). Жап аузыңды, жалп
етек, Жалынып өскен жаппар құл! Қорлан, Ңазан тұрғанда, Алшағыр ма еді айдынды! (М. Ә.).
ЖАЛТАҢ-ЖАЛТАҢ ҚАРАДЫ Имене,
тілене царады. Шеке тамырлары көгеріп,
көзі аларып, кіріптар пішінмен жалтацжалтац царайды бізге (С. 0.).
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ЖАЛ-ТАМЫР БАР д и а л. Күйі, цуаты бар. Ақтанның жал-тамыры бар күйлі
мал (Ң. орда, Арал).
ЖАЛТАҢ КӨЗ БОЛДЫ Жалынышты,
тәуелді болды, цолына карады. Жат елде
жадап жүргенше Жалтац көз бол тірі боп,
Кім ермейді соңымнан, Көрнекке шықсам
ірі боп (Д. Б.). Сол Жақсылың бұрын нашар, кедей күнінде маңындағы малды,
жуан ауылдарға жалтаң көз болушы еді
(М. Ә.).
ЖАЛТ БЕРДІ [Б¥РЫЛДЫ, ETTI] Сөзде түрмадьі, уәдеден тайды; жеме-жемде,
ат цүлағы тіресер шакта, екі талай күн
болғанда уәде-серттен, байланған сөзден
тайцып кетті.
ЖАЛЫ БАР Семіріп, жал біткен жылцы малына айтылады. Жалы бары ңазанға кетпесін, Жарағаны базарға кетпесін
(Ң. Ңуан.).
ЖАЛЫНА ҢАҢТАРУЛЫ д и а л. Семіз. Ол — жалына цаңтарулы айғыр (Гур.,
Маң.).
ЖАЛЫНА ҢОЛ АПАРМАДЫ Бұл жерде ырыцца келмей осцыра асаусыды,
жылцы мінез көрсетті деген мағынада.
Жаңа ғана жалына цол апармай өрекпіп
тұрған жан, кенет бір лезде өзінен-өзі
жуасып, су сепкендей сөне қалды (Ә. Н.).
ЖАЛЫН АТТЫ 1. Іштен цайнаті цайрат-жігері тасыды, кеудесінен от-жалын
шашты. 2. Ызалы кек цайнады. Ңайран
ңартым-айі Қадірлім-ай!— деп Абай өзімен-өзі сөйлескендей күрсініп бір жалын
атты. Демі дір-дір еткен өксік тәрізді ауыр
күйініш қалпын байқатты (М. Ә.). Бәрі-бәрі
де шат болған елді аз көреді. Шаңырагы
күйреп жатқан күзелулікті айтады ғой.
Сол текке айтылып жатңан жоң. Жалын
атцан көптің дерті айтңызып жатыр
ғой!— деп Ңадырбай бір үлкен түйін түйді (М. Ә.).
ЖАЛЫНЫ АУЗЫНДА Анайы сөздерді
де цысылмай бетке айта беретін бір бет,
ожар мінезді адом туралы айтылады.
ЖАЛЫНЫ ТҮГІЛ, ШОҒЫ ДА СӨНДІ
Бұл жерде жазушы күш көрсетер царцын
былай түрсын, күш-цайрат мүцалып тозады деген үғымда айтцан. ...Көрінген жендет топтар Кәрібай шалдың аулындай ша
ба берсе, сорлы ңазақтың несі қалады?
Жарық күнге жеткенше, жалыны түгіл,
шоғы да сөніп бітпей ме? (I. Е.).
ЖАМА АҒАЙЫН Тым жацын туысцандығы жоц аталас, рулас адом туралы
айтылады. Жас Тұрлыбай жама ағайындарының бірі таз Ахметтің келіншегіне қызығып жүріп, алып қашады (Ғ. Мұс.).
ЖАМАЛЫНА КӨЗ АЛМАСТЫ Ажарына, жүз, көркіне көз сүрінді. Жұпар
жел мае боламын самалыңа, Туып ең нұр
безеніп -заманыңа, Сағымдай жазғытұргы
толңын ұрып, Қарасам көз алмасар жамалыңа (Ә. Тәң.).
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ЖАМАЛЫҢ КӨРКЕЙДІ Ажары артты,
сүлуланды. («Жамал»— араб тілінде сұлу,
көрік деген сөз). Өлеңім өзен судың аймағындай, Бауырдың ат шаба алмас тайғағын-ай, Жамалың күннен күнге көркейеді,
Ңайнатңан сары алтынның ңаймағындай
(ХӨ).
Ж AMАН АЙТПАЙ ЖАҢСЫ ЖОҚ Алда-жалда сәтсіздік болса; алма-ғайып дүние. Жа,ман айтпай жацсы жоц, саңтықта
қорлың жоң деген, әйтеуір жігіт алмайды
екен ғой, ендеше мынаның да керегі жоқ.
Мына список — бүгін ояз бен Нұрқан өз
ңолдарымен тізген сендердің списогің
(М. Ә.). Жаман айтпай жацсы жоц, егер
адаса ңалсаңыз сонау көрінген обалардың
біріне қарай маңдай алыңыз да тарта беріңіз. Оба бар жерде малшылар бар (Ә. Ә.).
ЖАМАН АЙТТЫ Қатты айтты, үрсып
тастады. Таңсыр-ау, сізді калай жамандаймын, Мен түгіл, ңұдай жаман жаратқан жоң, Жақсы айтсам, тақсыр төрем,
маңтанарсың, Жабырқап жаман айтсам
жасңанарсың (Ш. Ж.).
ЖАМАН AT 1. Жаман атац. Жаңсы
сөзбен біреуге тапсырған соң, Жаман аттан боласыз сіз дағы аулақ (Абай). 2. Өлім
туралы, не өзге бір жайсыз хабар. Жаман
атты естірте келгендер далаға кештетіп
шыңты. Ңұлазыған караңғы түн, жел әлі
ұлып тұр (ҢӘ).
ЖАМАН АТТЫ БОЛДЫ © ЖАМАН
АТАҢҚА ҚАЛДЫ Өсекке, абыройсыздыцца цалды.— Бие сауып ішем деп әрі
колхозға, әрі Жантасқа жаман атты бола
алмаймын,— дедім (Ж. Мұз.). Гүлияның
өзі де қайтпаймын деп отырған соң, жа
ман атты болмаймын дегендей, ьщтиярды
Гүлияның өзіне салғандай болып отырды
(С. С.).
ЖАМАН АТҢА ТАҚТЫ Өсекке, айыпца теліді. Ңодарда соңғы күндерде Ңұтжан
дертінен бөлек өзгеше бір ыза бар. Оның
себебі осыдан үш күн бұрын Сүйіндік бір
кісі жіберіпті. Оңаша алып сөйлескен Бектас деген бір сөзуар көсе бұған әр нені
шарлап кеп: «Жаман айтады... Сенімен
мына келініңді жаман атца тағадыі— деп
былш еткізген (М. Ә.).
ЖАМАН АТЫ НІЫҢТЫ Жаман цылығы эйгілі болды. Әбден жаман аты шығып,
тамам елден алып болған соң, дегендеріне жетіп, бірге түрғандарын да көріп
жүр (М. Ә.).
ЖАМАН ДАТ ТҮЙДІ д и а л. Айыптады, царалап сөйледі. Сот процесінде про
курор ол туралы жаман дат түйді (Сем.,
Көкп.).
ЖАМАН КӨЗБЕН ҢАРАДЫ Жаратпады, жацтырмады, үнатпады. Жаіман көзбен царады Вадим сонда, Ертіп жүрген
екеуге байды жолда. Көзіне шыдай алмай
к...ін қысып, Жым-жырт болып екеуі бол
ды молда (Абай).
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ЖАМАН КӨЗДЕН АУЛАҢ [ЖЫРАҢ]
ЕТСШ т І л е к. Тіл-көзден сацтасын деген
мағынада.
ЖАМАН СӨЗГЕ БАРДЫ Ренжісті, жүз
шайысты, жағъшсыз сөз айтысты. Ңылмады ңұдай душар деп налыпсыз, Асылық
жаман свзге сіз барыпсыз, Көрерсіз нәсіп
болса бақытыңыздан, Ақылдан орта жаста
құр қальшсыз (М. Б.).
ЖАМАН ТҮЙЕНІҢ ЖАБУЫНДАЙ ЭбВен тозығы жеткен ескі, алба-жұлбасы
шыццан. Қалиқа Есбике күңнің, Бәшібек
құлдың сіңірі шыңңан қызы жаман түйенің жабуындай жалбыраған қайыршы киімімен аң үйлер жақңа келмесін. Ән не теці, шыңпасын ана үйінен!— деп кетіпті
(М. Ә).
ЖАМБАР ТАРТТЫ д и а л. 1. Жацын
тартты, жуық көрді. Ол Мәрияшты жамбар тартты (Қ. орда: Сыр., Жал.). 2. Жағынды, жаршмсацтанды. Бұрынғы кездегі
жасауылдар бай, болыс, билерге жамбар
тартатын (Қос., Жан.).
ЖАМБАСЫ ЖЕРГЕ ТИГЕНШЕ Өле-өлгенше, ацырғы демі біткенше. Абай аға
досының бұл жайды оңашалап айтқанын
езінше түсінді. Айналада жауы көп. Аңдасып, арбасып, алыстан болса да, бұның
басына пәле тілеп жүретін қаскөйлер бар.
Жамбасы жерге тигенше, солар «асңаңтагаасын, басынбасын»— деп ойлайды ғой
(М. Ә.).
ЖАМБАСЫ ЖЕРГЕ ТИДІ 1. Өлді, дүние салды. Ақсаңал, көзіңіздің тірісінде
езіңізге бір жайлы орынды лайықтамайсыз ба, ертең жщмбасыңыз қайырымсыз
ңара жерге тиген күні атыңыз өшеді-ау
(М. Е.). 2. Жығылды.
ЖАМБАСЫ [ЖАУЫРЫНЫ] ЖЕРГЕ
ТИМЕГЕН Күшті, біреуден жығылып көрмеген. (Атағы шыққан балуан туралы айтылады). Пұшың сары — даусы кернейдің
үніндей созылған әнші, қара сұры — жам
басы жерге ти'меген балуан (I. Е.). Балуан
еді даңқы артың, Жауырыны жерге тимеген, Талай мыңты балуанды, Тымақ құрлы
көрмеген, Жығылуды білмеген (Н. Б.).
Жасынан жауырыны жерге тимеген, жырынды, әулетті Шақшай бұл ауыр жәшікті лып еткізіп, асықша алып тастап жіберді (I. Ж.).
ЖАМБАСЫНЫҢ АСТЫНАН ЖЕП
ЖАТТЫ Қинал,май, еңбектенбей өмір сүрген адам туралы айтылады.
ЖАМБАСЫНЫҢ ШҰҚЫРЫНА САЛЫП САҢТАДЫ Тыцқыштап, көзден таеалап сацтады. Ой, дүние-ай, жа,мбасыныц
шүцырына салып сақтағандай-ац тыңқышгап еді, ңұдай_ соны да көп көрді-ау (AT).

Ж АН [КӨР] АЗАБЫН ТАРТТЫ Қатты ңиналды, дертті болды. Кейін Дариға
сырқаттанып ңалған мезгілдерінде Ңасым
қатты жан азабын тартцандай, ңалыпты
жазу, творчестволың жұмысын тоңтатушы
еді (Е. Ы.).
ЖАНАЗА ОҢЫДЫ [ШЫГАРДЫ] д ін и. Қатым оцыды, өлген адамға цұран
шығарды. (Дін адамдары жаназа оқып,
мал тапңан). Молда емессің соңырсың, 31Kip айтып зарлаған, Жаназа оқып өлгенге, Підия алып жалмаған (Жамбыл). Оцытып жаназасын бар халыққа, Қойдырды
күмібезіне сол қалыпта, «Шаңдатып, шай
да үстіне кірмеңдер» деп, Жаздырып қойды ауызға арңалықта (Т. I.). Аңыраған ел
жер ңайысқан калың топыр боп кеп, бірнеше күн жыласып, аза салып болды да,
ақыры Бөжейдің жаназасын шығарды
(М. Ә.). Дәл жаназа шығарылар алдында
Әбіштің денесі бұл сөтке дейін салынып
келген ағаш табыттан алынатын болды
(М. Ә.).
ЖАН АЛҒЫШ д і н и. 1. Әзірейіл де
ген шағынада. 2. Жүрттың екі аяғын бір
етікке тығып ұстайтын, жанын жай таптырмай, жан алцымға алып, бол-болдың
астына алатын кісі туралы да айтылады.
ЖАН АЛҢЫМҒА КЕЛДІ [ЖЕТТІ,
ТАЯЛДЫ, ТЫҒЫЛДЫ, ТІРЕЛДІ] Жанын
цоярға жер таппады, әбден цысылды, циналды, басына қиыншылық күн туды, тыцыр таялды. Нағыз жан алцымға келіп
ңалмаса, менің бұйрығымсыз бір снаряд
шығарма,— деді Мұрат взвод командиріне
(Т. А.). Рас, ұрыс оңай болған жоқ, жан
алцымға тірелген жерлерде үш рет өзі
шапңылап барып, полк командирлерінің
ісіне қолма-кол араласып, өзіне карай бұрып жіберді (Т. А.). Тығылып жан алқымға арпалысып, Дем алып екі иыктан күйіппісіп, Ңарманған қарап қалмае дегендейін Арғынның қайығына келді ұшып
(Ғ. Малд.). Ңұйрығындай сарықтың, Жүрегі оршып тулайды, Жаны алцымға таял
ды, Көріп пе еді мүндайды! (Қ. А.). Кейде
түн ішінде айналада ұлыған ңасқырдың
үнін, ақырған аюдың, корсылдаған ңабанның дауыстарын есітіп, жаны алкымына
тығылғандай үрейленді (ҢЕ).
ЖАН АЛҢЫНДЫ Демікті, тынысы тарылды; жан күйіктен азапца түсті. Шер
қозғалса, жырлаймын, Жан алцынса, жылаймын, Жарылңа деп жалынбан (Б. К.).

Ж AHAMА АТ д и а л. Ңыздың туыстарына «цырыц жетіден»— негізгі цалың
малдан белек берілетін мал (Жамб.,
Мойын.).
ЖАНАРЫ КЕТТІ [ҚАЙТТЫ, СӨНДІ,
ТАЙДЫ] Көзінің нұры тайды. «Ауылдан
ЖАН АҒА Жасы үлкен кісіге жалыну не хабар бар»— деді Сәлім, Жанары кетжағынасьінда айтылады. (Жақсы көргенде кен көзін аша салып (АТ).
де айтылады). Ңарға-ңұзғын жемесін, Жа- | ЖАН АШЫР СӨЗ [НИЕТ, Т1ЛЕК]
еыра кеткін жүзімді. Замандас еді жан ІҚстқорльіцпен айтьілған ниет, адал кеиға (ҢЖ).
'ңіл. Раушан Ержанның даусынан бар жан
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ашыр жаңсы ниетін таныды. Жаңа ғана
үрке ңараған қыз көзінде ерекше бір ыстық мейірім пайда болды (Т. А.).
.1
12КАН АШЫР Ец жацын, ет жацын
адаім жөнінде айтылады. Бөлекбастың ең
жақын досы Нұрлан болса, жоң, ендігі
қалған жалғыз жан ашыр досынан айрылатын болған соң, ол балдағынан айрылған аңсаң адамдай, лезде күйреп ңалды
(Ә. Ә.).
Ж АН АЯДЫ Хауіпке бармады; басын
алып цашты. Алғанда ит етектен, жау жағадан, Ер ме екен жалтақтанып жан аяған (ХӘ). Болмасын кекшіл, Болсайшы
көпшіл, Жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз
ыржаң, Болымсыз ңылжаң, Бола ма дәулет, нәсіп бұл? (Абай).
ЖАН АЯМАС 1. Айнымас, кіршіксіз,
цалтцысыз берілген. Ол [Дәрмен] өзінің
достарының, ңұрбылас ңыз-келіншектің
араларындағы достыққа, ынтызарлық махаббатқа барынша тілеулес. Ңалтқысыз
таза дос, жан аямас көмекші, делдал болранды сүйетін (М. Ә.). 2. Хауіп-цатерден
цайтпас, асцан, ерекше, нағыз. Қызыл Саңалдың Дикті ңұтқарудағы жан аямас от
ңайратын айтқанда, Абай Баймағамбетке
аң-таң болып, сүйсініп қарайды (М. Ә.).
ЖАНБАЙ ЖАТЫП СӨНДІ Өмірге жастай енжар болды, жастайынан талабы
орындалмай, тауы цайтты. (Жастай ңайтыс болған адамға да айтылады). Сізге ғылым кім берер Жанбай жатып сөнсеңіз.
Дүние де өзі, мал да өзі, Ғыльімға көңіл
бөлсеңіз (Абай). Ңызмет қылма оязға,
Жанбай жатып сөнуге Қалай сабыр қыласың, Жазыңсыз күнде сөгуге (Абай).
ЖАН БАҢТЫ 1. Тамац асырады, талшыц цылды, тіршілік етті, цалт-цүлт етіп
күнелтті. Балдырдан тұныңтағы тойғанша
жеп, Бақылап аю жатыр арт жағында,
Дайындап қысңы азығын үңгіріне, Алдағы
әбігерде ,жан бағуға (Қ. Тер.). 2. Өзін-өзі
күтті, күн кешті. Жанды бағып, жай өткіздім жазымды, Жатқан күнім кінішкеге
жазылды. Арңа сүйеп, еркелік ңып жүріп
ем, Ағайын ғой көтерер деп назымды
(ҢСХӘ). 3. Біреуді күтті, асырады.
ЖАН БАЛАСЫ Тірі жан; еш адам.
Әлі жан баласы көрмеген, ешкім оқып білмеген бір Әбіштің өзіне жолдаған талай
күйлі сырлар көп туған (М. Ә.). Бұрын
жан баласына жүрек жарып ашылып көрмеген момын, таза Мәкен де соңғы күндерде Дөрмен домбыра алып, бұның қарсысына отырып, үн сазын бастағанда, жас жүрегі лүпілдеп соғып қалады (М. Ә.).
ЖАН БАУРАДЫ Өзіне беріле еліттірді, еліктірді. Абай да әуел бастан осы әшекейден, әсіре жылтыр нақыштан ңашады.
Бұл — көркем сөздің жан баурар күшін,
бар асыл айбатын біржола меңгеріп, оны
өзіне әбден сағындырған суреткердің әдісі
(М. Баз.).

ЖАЛ

ЖАН БЕРДІ д і н и. 1. Өлді, дүние салды. Жан анам, барайын ба? Барайын деп,
риза бол балаңа деп ңойды күліп, Аздан
соң, Келденіне арыз айтып, Есіл қыршын
жан беріп кетті үзіліп (И. Б.). Жалғыз-ак
сен болмасаң таз Құлмамбет, Ңай ақынғі
бұл Жамбыл дес береді, Батыр Саурық.
Сұраншы жаудан өлген, Халық үшін шәйі
болып жанын берген (Жамбыл). 2. Біреугі
адалдығьіна жанын араға can, араша түсті. Биеке, мына кісінің сөзін естідіңіз ғой,
мынадай адам ешкімге бұзыктык істемес.
Осының адалдығына жанымды беруге бармын. Танитын кісім емес, бірақ сөзі адал
екен,— деді (С. Шэр.). 3. к ө н е. Діни ұғым
бойынша өлген адамды цайта тірілту мағынасында айтылады. 4. Тірілтті, жанданг
дырды, көркейтті. Нияз оның әр сөзіне
жан беріп, ажарлап, тірілтіп шығарған
сияқты (Т. А.).
ЖАН БЕТТЕТПЕДІ Ызғарымен, айбарымен кісіні бетіне ңаратпады; бетінея
алды. Жау айбынар гүсі бар, Жан беттетпес күші бар (Ң. Ңуан.). Жеті атасынан бері жан беттетпей, жан-жағындағы елді
жаншып келе жатцан өрі бай, әрі сотқар
тұңым (Ә. Ә.).
ЖАН БІТКЕН Күллі адам атаулы;
күллі тіршілік атаулы. Жайдары жүзің
жабылмай, Жайдақтап қашып сабылмай,
Жан біткенге жалынбай, Жақсы өліпсің,
япырмайі і(Абай). Мың түрлі күйге сальш
толқытады, Маңайда жан біткенді таңырқатып (Абай).
ЖАНРА САЯ Жайлы, рацат мағьінасында айтылады. Тірлікте бірлік ізде жан
ра сая, Ұңпасқа айтқан сөзің болар зая,
Баңиға жеткен қайта келмес болар, Келмеске жылаған көздің жасы зая (ШС).
ЖАНРА ШИПА, ДЕРТКЕ ДАРУ Аурусырцатца дауа. Менің алмам жанға шипа,
дертке дару, егер алманы жесе, өлген адам
тіріледі (ҢЕ).
Ж АН [-ДАЙ] ДОС [ЖОЛДАС] Қимас.
тату кісілер туралы айтылады. Ңошқар
мен теке екеуі жандай дос еді, біріне-бірі
ңамқор, аңылшы, серік болатын (ҚЕ). Бір
күнде, бала дәурен, басымда едің, Туғанда жан жолдастай қасыма ердің, Айқасңан түнде оянып тар төсекте, Асық жар
мысалындай досым едің (Ш. Б.).
ЖАНДАЙ ШАП Әркһмге бір ңол шочпар болып, көрінгеннің сөзін сөйлейтін,
цайда болса, сонда жүретін кісі. Дәулет
жеткен жерге ңол да жетеді деуші еді ғой,
оның саған айдап салып отырған жалаң
ңылыш урядник, приставтарын, жандай
шаптарын сатып аламыз (Ң. Ңуан.). Жан
дай шап, ңол шоңпары болғысы келмеді,
іргесін белек салды (С. Тал.).
ЖАН ДАЛБАСА ҢЫЛДЫ 0 ЖАН
ДАЛБАСАЛАДЫ 0 ЖАН ДАЛБАСАМЕН
Тірліктен күдер үзбеген үмітпен, әйтеуір
бір жай царбалас деген шағынада айтыла
ды. Ңанат оны құмай деп жүгіріп келсе.

ЖАН
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қасңыр, қып-қызыл ала ңан, өлім халінде
жан далбасамен тұрып жығылады (А. X.).
Не пайда, жан далбаса қып есікті тартып
ем, мызғитын да емес, терезе онан да берік
(Ә. Ә.). Көзге түртіп калса көргісіз, жан
далбасалап алдымдағы бұтаны қолыммен
сырып, жүріп келем (А. Л.).
Ж АН ДАУСЫ ШЫҢТЫ Ышцына айңайлады, цатты дауыстады. Оның «құтқарыңдар!» деген жан даусы шықты (ЛЖ).
Вұл жолы Еламанның жан даусы шыкңан
айңайын да сезбеді (Ә. Н.).
ЖАН ДӘРМЕН ҢЫЛДЫ Варын, ацырғы күшін салды. Ңорганыста әйтеуір жан
дэрмен цылып, жауды тежеп тұрса, шегіністе жау бұларды түп-түгел таптап өтеді
(Т. А.).
ЖАН ДЕГЕНДЕ ЖАЛҒЫЗ ¥ЛЫ [БАЛАСЫ...] Ең ардақты бір ғана деген үғымда. Жан дегенде жалғыз үлым бар еді. Кешегі күні сол әскердің ішінде балам кетіп
өлді (ҢЕ).
ЖАНДЫ АЛДЫ 1. Өлтірді. Сен бетіңді әрі бұрсаң, ІІІыңты көзім, болды көр,
Жанды аларсың, разы болсаң, Біздің
орын — ңара жер (Абай). 2. Асыцтырды.
Асыңтырып жанымды алмашы, күнім. Ңұдай жеткізер жер болса жетерміз (AT).
3. Қорцытты.
ЖАНДЫ БАСШЫЛЫҚ д и а л. Әсерлі,
ыцпалды, тиімді басшылъщ. Ңатынас бөлімі жанындағы партия ұйымы бұларға
жанды басшылыц жасауы керек (Көкш.,
Руз.).
ЖАНДЫ ЖАН ДЕМЕДІ Еөзіне ілмей
баса көктеді, ешкімді тенсінбеді. Көрінбе
ел көзіне әсте қорңаң, Жанды жан демейіұғын жан шығып баң, Анда-санда құтырған жаман емес, Оныңды жиі ңылмай және бол сақ (Абай).
ЖАНДЫ [ЖАНЫН] ЖЕГІДЕЙ ЖЕД І0Ж А Н Ы Н Ж Е Д І0Ж Е Г І ЖЕДІ Жа. нын цатты цинады, іш цүса уайым болды,
азапца сала мазалады. («Жегі» ертеден
ңұрт ауру ұғымында ңолданылған). Осындай ойлар жанымды жей береді. Өзімненөзім қиналып, сол орнымда отыра бердім
(Б. Мом.). Опасыз тілектердің қайғысы
асып, жанды жеп, қоймағанда ңуалап
тым, Талдырып бір-ац нәрсе, барлың жерде, уында әурелесе ой азаптың, Сол кезде
сырласты іздеп таппаймыз ба, Тобынан
топырлаған жас бойдақтың (I. Ж.). Кітаптың бірінші бетін ашқаннан-ақ біздің көз
алдымызда сол бір дүние өзінің барлық
сұмдығымен, жанды жегідей жеген ауыр
жағдайларымен көз алдымызда тұра ңалады (ЛЖ). Барлың жаңсы қасиетіңді жегідей жейтін бір жаман дертің бар (Ә. Ә.).
Жібершілеп тасыр салған ой ма екен, Йе
мене екен, әлде жегі жей ме екен (Б. К.).
ЖАНДЫ ЖЕР Тэн ауыратын талма
жер.
ЖАНДЫ ЖЕРІНЕН ҰСТАДЫ 0 ЖАН
ДЫ ЖЕРІНЕ ТИДІ Сөзден тосылар, сезден

жығылар, жанына батар жерде ұрьщтал
тиісті. Бұл шіркіннің осал жері — жұмысқа үнемі кешігуі еді. Дәл осы жөнде сөз
болған соң, жанды жеріне тиген соң, үндемей ңалды (AT).
ЖАНДЫ КӨЛЕҢКЕ Тұралап цұр сулдесі цалған адам. Тұтқындардың жартысындайы ауру. Күнде бестен, оннан кісі
өліп тұрады. Ңыстайғы суық, аштың шыңдарына жетіп ңалған. Көбі сандалған дел
бе, жанды көлеңке (С. С.).
ЖАНДЫ МЕН ЖАНСЫЗҒА АРЫЗ
АЙТТЫ Бар дүниеге шағыт етті. Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды
імен жансыздарға арыз айтады (ҢЕ).
ЖАНДЫ СӨЗ Қисыны бар әңгіме, асыл
уағыз. Өлген ата қабырының басында,
Жанды сөздер жазьілған көк тасында. Ла->
пылдайды: «Өлме, ұрпағым, өлме!»— деп,
«Ңиянатва, ңияметке көнбе!»— деп (Ә. Т.).
ЖАНДЫ ҰРЛАДЫ Өлтірді, цаза бол
ды. Өлейін деп өлмейді өлерлік жан, Әсте
өлмесін білгендей қылық қылған. Ажал
келіп, бас салса, жанды ұрласа, Өмір ңайда, сен ңайда, соны да ойлан (Абай).
ЖАНЖАЛ [ПІАТАҢ] ҚЫЛДЫ Сойцан
шығардьі, ерегіс туғызды. Біреуден алсаң
аманат, Берсең жақсы саламат, Жанжал
цылсаң, баң кетер, Ақыры ңалар жаман ат
(ШС).
ЖАН ЖАР Ғашыц, сүйіскен кісі туралы айтылады. Жан жаръим, осы саған сөзім айтар, Өкпем көп шын айнысаң саған
артар. Тапсырдым шын сүйіскен ақ жүрекке, Сол үшін мейіліңше жауап ңайтар
(Б. К.).
ЖАН ЖҮГІРДІ Қуат кірді, күш енді.
Өлі бойға жан жүгірді. Ңайратым ңұрыш
болды, нан. Мұз жүрегім май сықылды,
Еріп, от боп күйді жан (Абай).
Ж АН ЖҮЙЕСІН БОСАТТЫ [ТЕБІPEHTTI] Сезімі мейлінше толцыды, көңілін тербеді. Асанның алыс сапарға жүрер
алдында анасының айтқан сөзі, көз жасы
оның жан жүйесін босатты (АТ). Красно
дар өлкесіндегі совхоз жұмысшыларының
және ауыл шаруашылығы мамандарының
хаты «40 лет Октября» колхозы еңбекшілерінің жан жүйесін тебірентті (ЛЖ).
ЖАН КЕНІТІ [АДАМ] 1. Қанішер жауыз. 2. Өлімге, циын-цыстау іске баратын
кісі. Жан кештіге баратын өңкей ер жігіттерді сайлап ал. Ңұс қораңды да, мәдениет
сарайының басындағы оны-мұны ңалған
істеріңді де басңа бір адамыңа тапсыра
тұр,— деді (Ғ. С.). Жеткеннен кейінгі жан
кешті айңастан зәредей сескенбеді. Әкесі
Олжабоздың ішін тарттырып, етін біраз
ңатырып тастаған (Ғ. Мұс.).
ЖАН[-Ы] КІРДІ 1. Тіршілік пайда
болды; жасарды, цайта жайнады. Біртебірте тіріліп, Бетпақ шалға жан кірді
(Қ. А.). 2. Разы болды, айызы цанды. Сапардың «уәде берем» деген сөзі Бектайды
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канағаттандырмады. Ңызу сөз сөйлесе,
жалынды серттер беріп, көп алдында сайрап айтып шыңса, Бектай жаны сонда кірер еді (М. И.)Ж АН ҢАДІРІН БІЛЕДІ Өзін-өзі күтеді,
цастерлейді.
ЖАН ҚУДЫ д и а л. Жан таласты. Ол
жан қуған адам екен (Шығ. Ңаз., Болын.)ЖАН Ң¥ЙТТАДЫ [КҮЙТТЕДІ] Дара
басының ца,мын ойлады, бас пайдасын ойлады; жанын бацты. Жазсам ба екен док
лад? Жатсам ба екен жан цүйттап? (I. Ж.).
ЖАН Ң¥РЛЫ КӨРМЕДІ Кезіне ілмеді,
ескермеді, адам екен деп есептемеді. Қыз
еді ол берілген бір бай жррге, Алыстау болысы басқа екінші елде^Ңалыңдың ойнағалы күйеу келсе, Ңыз бён Әжібай жан
цүрлы көрмейтін-ді (С. Т.).
ЖАН [-Ы] ҢЫСЫЛДЫ Қиналды, тебірене күйзелді. Ңолына өткір балта беріп:
«Жан цысылса аянар не бар, сен әйелдерге
шошыма деп басу айт та, ана сыртңа шығатын терезені баң!»— деп, Әбді де Дәрменге ңамңор бұйрық етті (М. Ә.)- Жан
цысылса жайтаңдап, Жанды еріткен жайдары-ау, Жан жай тапса, сен неге, Жат мінезсің, жабырқау (Абай).
ЖАННАН АСҚАН Дүниедегі ең артыц.
Бұрынғы уақытта ерлігі жаннан асцан
Аламан деген бір мерген болыпты (ҢЕ).
Осында пәленше байдың баласы әйел
алыпты, әйелі жаннан асцан сұлу екен
<ҢЕ).
ЖАННАН КЕНІТІ [КҮСТІ, БЕЗДІ, КҮДЕР ҮЗДІ] © ЖАНЫНАН ТҮҢІЛДІ Ынты-шынтымен, жан-тәнімен ажалға басын
тігу туралы айтылады. Бәріміз Баян үшін
жапнан кештік, Үрысуға бәріміз «еһе» дестік (ҢКБС). Батыр жаннан кешті, арыстан
ақ білегін сыбанып Баршынжанның жолына жандарын садаңа қылып екеуі палуандыңқа түсті (АБ). Тоңсан жаста ер Ңосай,
Тұғырдан әбден түскен ер. Елім десе еліріп, Жаннан мүлде күскен ер (Д. Б.). Жан
нан безіп елігіп, Ңызыл қанға жерігіп, Ңызығып байтақ жеріме, Еліме жау шапқанда (М. Жан.). Тынық Донның жағасында,
Аңсай ңұяр сағасында, Тагдырларын таңнан сезіп, Тұтңындар тұр жаннан безіп
{Ң. Ж.). Жанынан жылңы күдер үзген кезде, Көк өгіз ңасындағы келіп жетті (С. Т.).
Мылтық атып, ауылдың иманын үйіреді.
Момын жұртты малынан, жанынан түңілтеді (С. С.).
ЖАННЫҢ МИЯТЫ Медеу, сүйеніш■таяныш Қызыл тіл — жанның мияты,
Абырой — ердің ңуаты. Өтірік — ұят,
Шын — мият (Маңал).
Ж АН ПИДА [САДАҒА] Жолына бар
■өмірі цұрбан. Сондайда сені зар ңылған,
Ңуаныш яки сана ма? Сенер болсаң мен
ортақ. Сенен жаным садата (Б. К.). Осы

ЖАН

болса пәтуа, Жан пида, мал құрбандық
(I. Ж.).
ЖАН САҢТАДЫ Аман қалды; ептепсептеп күнін көрді, паналады. Ол өзі [Базаралы] жұттың бұл өңірдің еліне аса қатты тиетін бір себебі Ңұнанбайдан деп біллетін. Жол бойы көріп келеді, Ңұнанбай
оң ңараған жуан ауылдар Ырғызбай ішіне
малдарын айдап апарып, сонда жан сацтап жатыр (М. Ә.). Масғүтты ұры шапты
қылышпенен, Тәуір-ақ жан сақтаптьі жұмыспенен (Абай).
ЖАН САЛМАЙДЫ Ешкімге алдын
бермеді, кезек бермейді. Жақсыны көрсе
табалар, Сауысқанша шыңылдап, Алар
жерге келгенде, Жан салмайды сыпылдап
(М. Сұл.).
ЖАН САУҒА Бас амандыгын тілеу ту
ралы айтылады. Үшеуі ел жаң шеттен кірді тауға, Күн шыкпай не де болса аралауға, Сорлы жетім Еркежан тірі ме екен, Өлді ме әлде таба алмай жаны сауға (И. Б.)Жан сауға деп, көкелер, Әркімге мойын
бұрады, Қарама деп бетіме, Әрқайсысы келіп ұрады (АБ).
ЖАН САУҒАЛАДЫ [САЯЛАДЫ] Бас
амандығын ойлады, өйтіп-бүйтіп күн көрді. ¥шып тұрып Сегізбай, Ңол ңусырып,
тұра кеп, Төреге сэлем беріпті, Бауырым
деп жылады, Ңол қусырып тұрады, Жан
сауғалап ңалшылдап, «Күнәмді кеш» деп
сұрады (Н„ Б.). Дэркембай, сенің екі жолдасың осы ңойдың қасында болсын. Ал,
өзің... осы маңдағы өзіңдей ауылдарға
хабар айт. Ңойларын қорықңа салып, қар
аршып, жан сауғаласын (М. Ә.). Жау қолында ел таппай, Жалғыз әлсіз, гіанасыз...
Яіан саялар жер таппай, Өлімге өзін бергені (I. Ж.).
ЖАН СЕБІЛ Төзімді, шыдамды, сірі
жанды. Зұлыс деген бір тау бар үлкен,
биік, Басы ңарлы, таянып көкке тиіп, Пілден пайда етуші жан себіл бар, Харекет
ңып сүйегін атып, жиып (А. А. Ң.). Сал
ауруының вирусы өте жан себіл келеді.
Олар ауыз суларда, азық-түліктік заттарда
өмір сүреді (Е. О.).
ЖАН СОЗДЫ д и а л. Тырысты, бір
нэрсеге жетуге жан таласты (Ң. орда,
Жал.).
ЖАНСЫЗ ҢОЙДЫ Тыңшыға аңдытты.
Саң жігіт қапысыз болмау жағын ойлап,
ел ішіне жансыз цойып отыр (Ә. Н.).
ЖАН ТАЛАСТЫ Аянбай цимылдады,
барлыц күшін салды; ышқьіна арпалысты,
алысты. Жеті-сегіз ңыз бен жігіттер бункерден саулаған дэннің бір түйірін жерге
түсірместен ңаптап, онан арбаға тиеп жан
таласып жатыр (Ә. Ә.). Ңаннен-ңаперсіз
сайға ңарай аяңдап бара жатңан Ботакөз,
артынан біреу тап беріп ұстай алғанда,
селк ете түсіп, қатты қысқан қүшақтан
сытылып шығуға жан таласты (С. М.). Ол
жан таласып қанша туласа да, ұзаққа бар-
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ған жоқ, арбаны сүйрете, жұлқынып барып ңұлады да, жоқ болды (Ә. Ә.).
ЖАН-ТӘНІМЕН СҮЙДІ © ЖАҢСЫ
КӨРДІ Ынты-шынтысытен щглай, беріле
үнатты. Ол... табиғатты жан-тәнімен жацсы көретін (ҢӘ).
ЖАН-ТӘНШ САЛДЫ Бар айла-шарғысын жүмсады. Тойтық: Жақыпбек оңбаған адам болып шықты. Директор болуға жан-тәнін салып, әкеңнің соңына шам
алып түсті, сені де үмытты,— деп жазған
(М. И.).
ЖАН ТӘСІЛІМГЕ ТАЯНДЫ ӨлЩ. халінде жатты. Мен өттім арманда, Көре
алмадым, артымда, Ағайын мен туғанды,
Жан тәсілһмге таянды, Айта көр, Жәке,
иманды (Ш. Ң.).
Ж АН ТӘСІЛІМ ЖАСАДЫ [ҚЫЛДЫ]
Қаза болды, цайтыс болды, дүниеден цайтты. Ауыл адамдары атңа міне шауып бар
са, қос ауыз мылтықтың оқтары кіндік
түбінен шоңтала тиген Ғаббас шала-жансар жатыр екен. Тілге келе алмаған ол,
ауылға жеткізгенше жан тәсілім цылды
(С. М.).
ЖАН [ЖАНЫ] ТӘТТІ Өмір сүру өіе
цьшбат мағынасында. Бойымда да жоң
екен, Оранып жатар кебінім, ¥л қылдым
екі күшікті, Жан тәтті екен шошықты
(М3). Ңұдайдың ойлап тұрсам қаһары
қатты, Тірлікте пенденің жаны тәтті, Бір
күні кеш боп кетіп, ел таба алмай, Далаға мейман боп қонып жатты (Ш. Ң.).
ЖАН ТЕРГЕ ТҮСТІ Әбден әуреленді,
ышқына әрекеттенді, әбден, шаршады, Түтінімен жан терге түсіп, ағаларымен талай
қызыл кеңірдектесіп, әзер-мәзер әйтеуір,
ертеңінде еш нәрсе жоқ, тым-тырыс қылды
да ңойды (С. Т.). Буынсыз он саусағы күй қағуға, Көңіліне тыңдағанның
от жағуға, Бал тамған бармағынан домбырашы, Жан терге түсіп отыр мынау
ДУда (I. Ж.).
ЖАН ТОЙМАДЫ Қү,марта цызығып,
көзі тоіимады. Қара көз, имек кас, Ңараса, жан тойчнас, Аузың бал қызыл гүл,
Ақ тісің кір шалмас (Абай).
ЖАН ТҮРШІГЕРЛІК [ШОШЫРЛЫҚ]
Өте қорқынышты, тым үрейлі. Сол топтан
бізге ңарай ңолын бұлғап, жан түршігерліктей дауыспен ойбай салып, бір ңартаң
әйел тұра жүгірді (Ң. Ә.).
Ж АН ТЫЛСЫМҒА ТАҢАДЫ [ТАЯДЫ...] Өлерменге жеткізді; әбден цыспацца алды. Судыр Ахмет салған жерден
суырыла жөнелген жоқ. ^Әулиелігінің ңұдіретін көрсетіп қалғысы келген кісіше, аузын бағып отырған әйелді әдейі зарықтырып, жан тылсымға тацап алды.— Ңұ
малағың жақсы емес. Ңайдам, пәруәрдігер жар болмаса... паңырлардың басына
бір зауал анық төнгең сияқты (Ә. Н.).
ЖАН ҮІНЫРДЫ © ЖАКЫН АУЗЫҢА
ТІСТЕДІ Асығып-атітыцты, жаны қинал-

ды, безектеді. Хамит жан үшырып жүгіріп, атын қайырмалап жүріп, ағашқа ңамап ұстап мініп алды (С. С.) Аттан ңұлап
түссе де, енді естерін жиюға жараған
әлі барлары ңолға түсіп қалғысы келмей,
жан үшырып өз кісілеріне қарай жүгіріскен екен (М. Ә.). Дөңгелектің астында
жатңан Аңылбекке көзі түсті де, жан
үшыра тартқылады. Болмаған соң, сіріңкені жағып жіберіп еңкейді де, кенет
шыңғырып жіберді (ЛЖ). Күлшан өзен
жағасынан үйге жан ұшырғандай тез
жетті: Жайықтың сап-салңын екі шелек
тұның суы оған құр иін ағаш көтергендей
де болған жоқ (X. Е.).
ЖАН ¥ЯДА БОЛСА Тірі болса, тірі
тұрса. Мырзеке, сабыр сақтап күтіңіз.
Жан ұяда болса, барамын. Сәрсенбі, бейсенбіден ңалмаспын. Әңгімені сонда қоздатармыз (ЛЖ).
Ж АН [-ЫН] ШАҚЫРДЫ Бүл жерде
дет алу, тыныстау мағынасында. Ңалтырап иман айтып күйші тұрды. Ңысылып
маңдайынан тер сыпырды, Сапағы Әлімңұлдың деген кезде, «Уһ» деп, күйші байғұс жан шацырды і(І. Ж.).
ЖАНЫ АСЫҢТЫ Қүмарта тіленді,
өте цүштар болды. Асқа, тойға баратұғын
Жаны асығып жас жігіт, Ңолға кетті
жауға бір күн, Тірі адамның ісі — үміт
(Абай).
ЖАНЫ АУЫРДЫ 1. Өте налып ңиналды, дертті болды. Ауырмай тәнім, Ауырды жаным, Ңаңғыртты, ңысты басымды
(Абай). 2. Жаны ашыды. Бір кезде жылт
етіп көрінген мәдениет университетінің
жұмысы да жатып қалыпты. Ол жөніыде
де ешкімнің жаны ауырмайтын көрінеді
(ЛЖ).
ЖАНЫ АШЫДЫ Аяды, есіркеді,
мүсіркеді. Жалшы үйіне жаны ашып ас
бермес бай, Артың қайыр, артыңша ңызметке орай (Абай). Ңайнайды қаның, Ашиды жаныц мінездерін көргенде (Абай).
Жігітке жаным ашып кетті. Ңателеспейтін
жан бар ма. Онысын өзі мойындап, шынымен жалынып тұр (М. Сэр.).
ЖАНЫ БАР Орынды, цисынды, жөн.
Бүйтсек байға жем болмаймыз. Ақымызды да көтереміз. Сендерді жеп жүретін
өңшең подрядчиктен де ңұтыласыңдар.—
Жаны бар сөз! — Жөн-ақ — деді жігіттер
(X. Е.).
ЖАНЫ БАСҢА Бүл жерде жазушы
ерекше сүйсіну лағынасын ацғартыті отыр.
Сары тайлаң жөнге түсе бастаса-аң,
Жолмұрат көп түйенің ішінен сары іңгенді
іздейді. Үкі жүні желкілдеген, сүтті сары
іңген дегенде жаны басца (Ә. Н.).
ЖАНЫ ЕРІДІ Елжіреді, рацаттана
сүйсінді, көңілін елітті. Жарамды әнді
тыңдасаң, жаның еріп, Жабырңаған көңілің көтерілер (Абай). Жаңсыға айтсаң,
жаны еріті, ¥ғар көңіл шын беріп (Абай).
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ЖАНЫ ЖАЙЛАНДЫ
[ЖУСАДЫ,
КІРДІ, ЖАЙ ТАПТЫ, САЯ ТАПТЫ] Көцілі орныцты, тыншыды, көңілі көниііді.
Қонай Мұратқа: Айналайын-ай, айналайын-ай, тіпті жаным жаңа сая табайын
деді-ау мына сөзіңнен (М. Ә.). Далада сапырылысқан көпшіліктің жан сая табар
жері жоқ (С. М.). Жау қолында ел таппай,^
Жалғыз, елсіз, панасыз... Жан саялар
жер таппай, Өлімге өзін бергені... (I. Ж.).
Үстіне ақ халат, басына аң қалпақ киген
дәріғер келді. Аурудың жанын жай тапцызып, тыныштандырды (К. С.). Апатай,
маған рұқсат ет,— деп бір кезде Назгүл
атыл тұрды,— партизандарға ңазір кетпесем жаным жай табатын емес (Ә. Ә.). Жан
қысылса, жай таңдап, Жанды еріткен
жайдары-ау, Жан жай тапса, сен неге
Жат мінезсің жабырңау (Абай). Көп алдында сайрап айтып шықса, Бектай жа
ны сонда кірер еді (М. И.). Уһ! Жаным
жаңа кірді ғой (М. Ә.). Тоңңалаң топ басынан асқан тұмақ. «Бәлі» деп бас тұқырған төмен құлап. Бой балқып, ой өрістеп,
жаның жусап, Күзетте калган жалғыз
сергек ңұлақ (I. Ж.).
ЖАНЫ ЖАЛҒЫЗ АДАМ Тірліктен,
ортадан бөлек; өмірге өгей. Көңіліне Ңұлагерден ңұйылып ?мұз, Күйкиіп отыр
таста Ақан байғыз. ' Жан тыншын елден
емес, жерден тапкаіі, Сондай бір адам
бопты жаны жалғыз (I. Ж.).
ЖАНЫ ЖАННАТТА БОЛСЫН! д і н и.
Дүние салған кісіге айтылар тілек.
ЖАНЫ ЖАНШЫЛДЫ Үлкен ауыртпалыц көрді, цүсамен күйзелді. Ел
Еділге жүргенде, Еркін жайлай, кең от
тай. Еділге өткен күндерде, Сонда да жан
жаншылған (I. Ж.).
ЖАНЫ ЖАРА Қайғылы, күйікті
(АС). Сонда жауап бере алман мен биша
ра, Сіздерге еркін тиер, байңап қара. Екі
күймек бір жанға әділет пе? Ңаны қара
бір жанмын, жаны жара (Абай).
ЖАНЫ ЖАРҒА ТАЯНДЫ Өлер шағы
жацындады. Жаны жарға таянды, Ңоя
гөр, әке, жастықты. Алпыс үштен асырмай... (Ш. Ң.).
ЖАНЫ ЗӘР ТҮБІНЕ [ҚАРА БАҢАЙЫНА] КЕТТІ © ЖАНЫ КӨЗІНЕ КӨРІНДІ © ЖАНЫ МҮРНЫНЫҢ ҮШЫНА КЕЛДІ © ЖАНЫ ТЫРНАҒЫНЫҢ ҮШЫНДА
[ҮШЬША КЕЛД1] Қатты цорыкты, кенет
иіошыды; цатты циналды, безектеп кысылды. Кенжекей... Еламанның бір жақ
бетінде ырсиған ат тұяғындай тыртыққа
көзі түсіп жаны зәр түбіне кетіп қыбыр
етпей тұрып ңалды (Ә. Н.). Жаны көзіне
көрінген Сайран: «Шекер, жаным Шекертай», — деп тәуір-ақ жалынып көріп еді,
біраң Шекер үн ңата коймады (Ә. Ә.).
Ызғар шашқан суық жүзін жүзіне
таяп төніп келгенде Ебейсіннін жаны
цара бацайына кетті і(Ә. Н.). Жиналып
тұрган аңсақалдардың, байлардың сұрла-
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ры кетті. Жандары тырнағының үшына
келді (С. С.).— Жок! — деп кемпір қысыңқырап жібергенде, Ёрназардың жаны мүрнының ұшына келді, өлуге аз-аң ңалды
(ҚЕ). «Бәсе, бәсе, ңұдай біледі, жаны мүрнының үиіында!» ...деп азаматтар гу-гу
етеді (Ғ. Мұс.).
ЖАНЫ ИНЕНІҢ ҮШЫНДА Тацат таппады, әбігерге түсті, үрейленді. Жанын
ңоярға жер таппай жүр. ...Аңбала... енді
әке-шешесін күткелі жаны иненің үшында: үйден де, түзден де тыныштық таба
алмай, әлденеге іштей әбігерленіп бітті
(Ә. Н.).
ЖАНЫ КҮЙДІ 1. Ыза болды, Борлан
ды; жаны заяда өртенді. Ңодар ңайғыдан
сандалып жаны күйініп отырып: «Маңымда тұлдыр жоқ. Ңұдай маған ңылды ғой.
Кәпір өтсем де, енді кәрінен аянарым
жоқ...» деді (М. Ә.). Наданды әркім жейді
нандай илеп, Жыртңыш ілген үйректей
тірі жүндеп, Өгей бала секілді тесік өкпе,
Жалғанда теңдік көрмей жаны күймек
(С. Т.). 2. Аяды, есіркеді. Жаны күйетін
жер болмағанда олар [Байсал мен Бөжей]
осы соңгы мінезді көп ңолданатын. Екеуі
де жарытып тіс жарып үндемейтін (М. Ә.).
ЖАНЫ ҚАЛАДЫ Аман қалады; тіршілігі болады. Есіркеген ңазір де сол ой
шумагын жалғай түсті. «Жоқ, жоқ, қайткенмен де Россия қол астына тезірек кіру
керек. Сонда ғана бұл халыңтың жаны
цалады» (I. Е.).
ЖАНЫ ҚАЛМАДЫ © ЖАНЫ ШЫҒА
ЖАЗДАДЫ 1. Зэресі ұштьі, корыкты.
Оспанның да кұйрыгына қыл батпай, Нұрым ыңыранған сайын бетіне қарай түсіп,
жаны шыға жаздап, құр анау үйден мынау үйге кезекке жүгіре берді (С. Т.).
2. Бәйек болды, бар ынты-шынтысьтен
күтті. Үлгерімім де жаңсы. Студенттер
жаны цалмай сыйлайды. Бәрі ңолпаштап
кетті (ЛЖ).
ЖАНЫ ҢАС Өш, жауыццан. Экем
ауылнай, бай атаулыға жаны қас кісі еді
(С. К.).
ЖАНЫ ҢИНАЛДЫ Азап шекті, жаны
көзіне көрінді.— Ауырмақ түгіл, жаным
көзіме көрініп тұр. Бірақ, менің жакымның Биналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп шыдап жатырмын
(Ы. А.).
ЖАНЫ ҢҮМАР Тым әуес, ете үйір.
Олар сүйегіне біткен машығы бойынша,
айтыс пен таласты сүйеді. Қақтығып-қагысқан кездер болса, ол үшін бар жұмысын, жүрісін де доғарып ңойып, керіс
қызыгын көруге жаны цүмар (М. Ә.). Тауға шығуға дегенге жаны бұ<
мар оның көзіне Көкшетаудың бұйра басты шоқьілары
елестеді (М. И.).
ЖАНЫНА БАЛАДЫ [ТЕҢГЕРДІІ Жацын түтты, әзіндей санады. Жігітті жанына балап жақын тартңаны сонша алдыартын ойлаган жоң еді IT. А.). Өз басына
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зобалаң туғанда кешегі өздерінің жанына
теңгерген патша ағзамы мен тәжді, тақты... тастай офицерлер Орынборға ағылып
жатты (Ә. Н.).
ЖАНЫНА БАТТЫ [ТИД1] Қабырғасын цайыстырды, цатты күйзелтті. Осылай
Ақан зарлап жылап жатты, Ңайтсін ол
жыламасңа, жанға батты. Күйінді ол
күңіреніп Ңұлагерге, Айрылды ол аттан —
жақсы, достан тэтті (I. Ж.). Жаныма батцан жара бар, Кекке күйіп барамын. Әке,
шешем, туғаным, Бауырларым шегіп зар
(Қ. А.). Жаныңа батса да шыдай тұр. Кей
де адамның бейжай болып жүретін кездері
болатын, өзінен-өзі түзеліп кететін,— деді
Танагөз (Ғ. Мұс.)- Жұман көштің алдына
түсіп алып, ңайтсем Игіліктің жанына
ңаттырақ батырар екемін деп келе жатыр (Ғ. М.).
ЖАНЫНА ЖАҚТЫ Іңкәр болды, үнады. Жанына еліміздің жылңы жаццан,
Жылңыға жетпеген көз жаутаң қаңқан,
Мінсең — ат, ішсең — қымыз, жесең — қазы. Ңашаннан қазак халқы жылкы бакдан (I. Ж.). Бұл, әрине, Бектайдың жа
нына жағып кетті. Үйіне барысымен ол
отрядтың алдағы уақыттағы жұмысы
жайын ойластырып, өзінше жоспар да
ңұрды (М. И.).
ЖАНЫНА ЖОЛАМАДЫ [ЖУЫМАДЫ] Маңына бармады, шенінен аулац
жүрді. «Тас түскен жеріне ауыр» деген
бар ғой, Демеймін менің қайғым саған батар. Деді де теріс қарап ңалды жатыи,
Жанына жоламады жеңге батып (С. Т.).
ЖАНЫ СҮТ ТАТЫП ТҮР Көбіне эзіл
ретінде жаны «аяулы» деген үғымды білдіреді.
ЖАНЫ НІЬЩТЫ © ЖАН ТАПСЫРДЫ
[KETTI] © ЖАНЫ ҮЗІЛДІ д і н и. Өлді,
цаза болды, дүниеден цайтты. Біреуін
малға зар ғып тұр, Жөнсіз оқтай ңаңғып
тұр. Жан шіркін-ак берік екен, Үзіліп кетпей нағып тұр (Ш. Ң.)- Аңсаннан биік
тау болмас, Бауырынан қашқан күзен
көрінбес. Ақшам батпай түн шыңпас.
Ажал жетпей жан шыцпас (Б. Ң.). Мойны
үзіліп өкірген аю біраз жатып жан тапсырды (ҢЕ). Талықсып білер-білмес жа
тып есін, Ңұлыным, Ңайсар, қош бол деп
еркесін, Бір сүйіп маңдайынан жан тапсырған, Ңатты ұстай оң ңолынан винтовкасын (Т. Ж.). Адам ғапыл дүниені дер
менікі, Менікі деп жүргеннің бэрі оныкі.
Тән қалып, мал да ңалып, жан кеткенде,
Сонда ойла болады не сенікі? (Абай).
ЖАНЫН АЯЛАДЫ Әлпеиітеді, імәпеледі. Сұлулық жерден өніп, көктен жауғак, Тапқан ол тыныштықты таза таудан,
Шомылып мөлдір көлге, орманда ұйқтап,
Жақсы жер жұмбаң жанын аялаған
(I. Ж.).
ЖАНЫНДАЙ КӨРДІ [ЖАҢСЫ КӨРД1] Қатты үнаттьі, вте еүйді. Қамар, Ах
мет, іштерінен бірін-бірі жанындай кәріп.

жарылып кете жаздаса да, ағасы Қасеннің жаны бірге досы, ңұрдасы болып, бірге
жүріп, бірге тұрған соң, бірі аға, бірі
ңарындас секілді бір-біріне бүгінге шейін
ойнап болсын, шындап болсын, сыр ашып,
сыбырласа ңойған жерлері жоқ еді (С. Т.).
Ол қазір Алғадайды жырлап отыр, Алғадай — Жамбыл аңсақалдың жанындай
жацсы көретін үлы (СҢ).
ЖАНЫН ЖАҒАСЫНА КЕЛТІРДІ
[ЖАҒАСЫНАН АЛДЫ, КӨЗІНЕ КӨРСЕТTI] Қатты қысты; зэресін алды; апшысын цуырды. Сақты: «Жанымды жағама
келтіріп, мені дысдан осы жалмауыз,
ңарасын өшір, достым»,— деп ңасқырға
баян етіпті (ҢЕ). Жұман (Мөржанға):
Көрмейін бе сені, аман-жаманыңды көрмей, білмей отырмыз ба? Тіпті, ана кәрі
шешең жанъшды жағамнан алған жоқ
ла? — деді (М. Ә.).
ЖАНЫН ЖАҢТЫ д и а л. Ыза цылды, күйдірді. Мың десе де түсінбей адамның жанын жағады (Түрікм.: Таш.,
Тадж., Мары).
ЖАНЫН [ЖАН] ЖАЛДАДЫ © ЖАН
[-ЫН] САТТЫ 1. Арын-абыройын салды;
ұждан-иманын жалдады. Мал үшін тілін
безеп, жанын жалдап. Мал сұрап біреуді
алдап, біреуді арбап (Абай). Баяғы қулың,
бір алдау. Ңысылған жерде жан жалдау
(Абай). Ел ақтаған бір аңын болушы еді.
Тілін безеп, жанын жалдап, тіленшілікпен байды сауып, сөз қадірін сол кетіруші еді (М. Ә.). Мал үшін аш ңатасың,
жан сатасың (Абай). 2. Аянбай цүлшына,
жан-тәнін салып істеді. Жақсылык үй
ішіндегі топты жанды ңыстай-жаздай
тыным таппай еңбек қьга, жанын жалдап
асырап жүретін (М. Ә.)ЖАНЫН ЖӘННЕМГЕ ТАПСЫРДЫ
Жаны шыцты, өлді. Алдар келіп екі аяғынан көтеріп, сабаға басын тыға қояды.
Кемпір тұншығып «қор-р-р-ң» деп, жанын
жәннемге тапсырады (ҢЕ).
ЖАНЫН ЖҮБАТТЫ Алданыш етті.
Жалғыз сені ұнатам, Неге, сәулем, нанбайсың. Жанымды қалай жүбатам, Жүрегің жоң па, ңандайсың (Ғ. Құрм.).
ЖАНЫН КҮЙДІРДІ Қытығына тиіп,
ыза кернетті. Өзі нервный байғүстың сен
де көңілін ңатты ңалдырдың деген Қалияға Әшім: — Ңалса, ңайтейін. Ол да менің
жанъжды күйдірмесін! Не дұрыс адам
болсын,— деді (М. И.).
ЖАНЫН ДАРМАДЫ Бет-бетімен цашты, жан сауғалады. Дүркіреп қашқан көп
дұшпан естері шығып, жан қармады
(С. Б.).
ЖАНЫН ҢАРМАНДЫ Аянбай әренет
ету, цүлшына кірісу мағынасында айтылады. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын царманып, адал
еңбекпен мал іздемек, ол — арлы адамның ісі (Абай).
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ЖАНЫН ҢАТЕРГЕ ТІКТІ Ажал аузында жүрді, басын елтге байлады. Бойын басңан күпісін де ауырлап, қанша
күннен бері жау ішінде жанын цатерге
тігіп жүргенде, түк бітірмей босқа сенделіп ңайтқанына ренжіп тұрған-ды (Э. Н.).
ЖАНЫН ҚОЯРҒА ЖЕР ТАППАДЫ
Әбден шазасызданды, әбігерге түсті, әлек
болды; жаны көзіне көрінді, әбден цнналды. Мұндай корлыкты көрмей өскен ерке
неме ызаға шыдамай, шахтының бір шұңқырына ңұлап өлді екен деп, шыбын
жанъьмды цоярға жер таппадъш,— деді
Шалтай Сәулеге (Ә. Ә.). Салңын ңораға
үйренген Ахметтің ала биесі бөгелектен
жанын цоярға жер таппай жүр (Ғ. Мұс.).
Күннен-күнге сабыры қалмай, жатса-тұрса көз алдында Ңамардың суреті елестеп,
жанын қоярға жер таптырмай барады
(С. Т.).
ЖАНЫН ҢҮРБАН ҢЫЛДЫ [ОТҢА
^АЛДЫ, TIKTI] 0 ЖАНЫН КЕШТІ [ҢИДЫ] Басын тікті, өзін садаға етті. Дәмеш
те мұны көріп ақсия күліп, қарсы жүрді.
Осы бір күлісін Дәмеш Ңайырға: «Саған
ғана арнадым» десе, жанын цұрбан цылар еді (3. Ш.). Мен сен емес, әке, таптың
ұлымын, Таптың қолға ұстар ңұрал-құлымын. Езілгенде ерік тілеп жауласып,
Жанды цұрбан
цылатынның бірімін
(Б. М.). Сенің кешеден бергі анау патшаны өлтірген, ел үшін жанын отца салған
азаматтар туралы айтңан сөзің менің көңіліме әеіресе ңонды-ау, Абай,— деді Дәркембай (М. Ә.). Жараланған жолбарыстай,
Өрт жанарлы бір жас ұлан, Ырғып бұлттан түсер жайдай, Өзі оқ боп атылғандай
Үлы айңасқа жанын тігіп, Күтті жауын
тас бекініп (А. Жұм.).
ЖАНЫН [OPTAFA] САЛДЫ© ЖА
НЫН ЖЕБЕДІ Аямай күресті; бар ынтаыцыласын салды, ынты-шынтымен аянбай істеді. Дәрмен мен Мәкеннің жұмысына жанын салып араласңан Әбіш, енді
сол жұмыстың сот алдында аякталуын
тоса алмады (М. Ә.). Жақынға еріп, мал
салмай, Жауды көріп, жан салмай. Ңайдан ғана біледі, Ауыр менен жеңілдің,
Арасынан өтерді (Абай). Жағаға жаңындай бергенде, Ербол егіздің бас жібін лақтырды. Абай жабыса түсіп тарта берді де,
Ербол ңамшылап отырып жиекке шықты.
Жанын ортаға салып, ңатерге басын тігіп,
Абайға шын достық көрсетіп шыңты
(М. Ә.).
ЖАНЫН ТЫНДЫРДЫ 1. Ауыр салмац түсірмеді, цол ұшьін беріп, көп көмектесті. Оқуынан босап, жазғы демалысқа
шыққан Кеңесбек үйіне келісімен-ақ, олпұл шаруасын істейтін, анасына көмектесіп, суын тасып, отынын жарып, кірін
жуып жанын тындыратын (М. Е.). 2. Көңілін орнына түсірді.
ЖАНЫН ШҮБЕРЕККЕ ТҮЙДІ © ШЫБЫНДАЙ ЖАНЫН ШҮБЕРЕККЕ ТҮЙДІ
<Өте хауіп-цатерге, влімге бас байлады;

ЖАНЫ

тәуекелге бел байлады. Тәнеке: — Ей, Ңыдырбай... Біз ку жанды шүберекке түйіп
кеп тұрмыз, білдің бе? Сен де шараңнан
аса берме,— деді (М. Ә.). Снарядтар ысқырып кеп, жер жұлынын үэетіндей гүрсгүрс жарылып жатыр. Шыбын жанын шүберекке түйіп алған солдаттар оққа ңарсы жүгіріп барады (ЛЖ).
ЖАНЫН ҰРДЫ Қатты циналды, цай~
ғырды; цатты батты. Жарлының жалғызы өлсе жанын үрар, Дәл сондай жаңсы
атына Ақан жылар (I. Ж.).
ЖАНЫҢА ЖАМАНДЫҚ БЕРМЕСІН!
т і л е к. Қаза-жазадан сацтасын; кесір-кесапаттың бетін аулац цылсын деген <мағынада.
ЖАНЫҢ БАРЫНДА Қайтсең де, өлсең де; тірі тұрғанда. Сөйле, аңтар ішекқарныңды. Жаның барында аңтар шапшаң, болмаса өзім аңтарам ңазір (М. Ә.).
ЖАНЫҢ ШЫҢСЫН! [ШЫҢҚЫР!]
ң а р ғ ы с. Өліп кет деген мағынада. Жетібай да бүгін үйінен шықпай қойды. Кім
біледі, «Жаның шыцсын, өлмесең өрем
қап!» — деп, Нұртайды табалап жатқан
шығар (С. 0.)ЖАНЫ СІРІ © ЖАНЫ СІРІДЕН ЖАРАЛҒАН ЕКЕН © ЖАНЫ СІРІДЕН БЕРІК ЕКЕН © ЖАНЫ СІРІДЕЙ © ЖАНЫ
ТЕМІРДЕН ЖАРАЛҒАН Өге мыцты, төзімді деген мағынада. Тастанның мәстегі
арқа еті арша, борбай еті борша болса да,
жаны сірі немедей өлмей жүре берді
(С. М.). Солтүстікте ңыс әлі, Жаны dpi
неткен бұл? Қиңу салып құстары, Алматыда көктем жүр (С. Мәу.). Үзақ ауырып,
үлкен кеселінен зор дегенде айықты,
жаны сіріден берік екен (AT).
ЖАНЫ ТҮРШІКТІ Аза боны тік түрды, шошыды. Жалпы адам баласыньщ
ңауымында саудагер дегеннен зұлым пенде болмасқа керек. Жас баланың жаны
соны сезіп, түршігіп келіп тұр еді (Ғ. М.).
Нұржан Нағидың түрі бұзылып бара жатңанын, өзі айтңан әңгімені жаны түршіге
әзер тыңдап отырғанын, бірде-бірін байқаған жоң (3. Шүк). Жанын түршіктірген
сол бір көрініс кепке дейін оның [Хакиманың] көз алдынан кетпей жүрді. Бірнеше түн бойы түсінде ылғи жылан көріп,
шошып оянатынды шығарды (М. И.).
ЖАНЫ ТЫНДЫ [ТЫНЫШТАЛДЫ],
1. Әуре-сарсаңнан арылды. Бөлініп ақылым алты, ойым онға, Ңол сермеп, құр
жүгіріп, эрбір жолға, Надандыңта қалсын деп жаным тыныш, Редакция ңызметін алдым ңолға (С. Т.). 2. Көцілі орнына
түсті.
ЖАНЫ ҮСТАРАНЫҢ [ПЫШАҢТЫЩ
ЖҮЗІНДЕ [ҮШЫНДА] Т¥Р Жаны влім.
ажал аузында. Ңыз ішіп елтіп ңалды күйдің уын, Дерттенген тыңдай-тыңдай домбыра үнін, Жүзінде ұстараның жан тур
ранда, Бойында сақтамаңшы кім аруын
(I. Ж.).
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ЖАНЫ ¥ШЫП КЕТТІ Бұл жерде ацын
цұмартуды, дегбірі кетіп, тағат таппауды
еөз етіп отыр. Атты артық көрген елміз
мінген тактан, Қызык-ақ біздің бэйге
қырда шапқан! Шыдар ма қазақ жаны
ұшып кетпей, Аттарга шаң шығарып ке
де жатңан (I. Ж.).
ЖАНЫ ШОШЫДЫ Қорықты, зәресі
үшты; цатты түңілді; екінші кайтып жоламастай болды. Бүл кітаптан жын-шайтан ңашып кетер, Жаны шошып, зәресі
ұшып, сасып кетер (С. Т.). Бәкең жұрттың
азғыруымен жиылыстан жаны шошыды
(Б. М.). Жауыздықтан жаны шошып, Кімдер сонау күңіренген? Ңосылып жұрт
жатыр босып, Қош айтысып туған елмен
(Ң. А.).
ЖАҢА АЙДА ЖАРЫЛҢА, ЕСКІ АЙ
ДА ЕСІРКЕ Ай жаңа көрінгенде айтылар
тілек-бата. Ай көрдім, аман көрдім, Баяғыдай заман көрдім. Жаңа айда жарылца,
Ескі айда есіркеі (AT).
ЖАҢА ЖЫЛ Бұл жерде ацын жаңа
бастама, тьің өшірді айтып отыр. Жаңа
жылдың басшысы — ол, мен ескінің арты
едім, Арман деген ащы — сол, Сүйекке
тиді, қарт едім і(Абай).
ЖАҢА НИЗАМ Жаңа тэртіп, жаңа
заң, жаца ереже. Дулат жырау қазақ даласында хандық дәуірі жойылып, патша
өкіметінің отарлау саясаты кеңінен өріс
алып, <<жаңа низам» бойынша, ел басқару
тәртібі аға сұлтандардың қолына көшкен
кезде жасаған ақын (Ы. Д.).
ЖАҢА [ЖАС] ӨСПІРШ © КӨК ӨРІМ
Жеткіниіек, жас буын. Интернатта оқып
жүр, Талай қазақ баласы, Жаңа өспірім,
көк өрім, Бейне ңолдың саласы (Абай).
ЖАҢА ТУҒАН АЙ СЕКІЛДІ Сүлу,
ару әйел туралы айтылады. Алыстан-ақ
бұл әйел ңалың көкпек арасындағы сарғалдаңтай көзді тартады. Өзі де мейлінше
сұлу, жаңа туған ай секілді жіңішке қасын сүрмелеп тастаған (I. Ж.).
ЖАҢБЫРДАЙ ЖАУДЫРДЫ Үсті-үстіне боратып жіберді. Сол ңамаудағы қалалардың әрңайсысы айнала қамап алған
дұшпан әскерлерінің жаңбырдай жаудырған оғына шыдап келді («Айқап»).
ЖАҢБЫРЛЫҒЫ ЖАБЫҢ Қоңди, сауыры. түтас. Еламан аттың ерін алды.
«Жаңбьірлығы жабыц, қазір бабында»,—
деп түйді Еламан (Ә. Н.).
ЖАПАДАН ЖАЛҒЫЗ Жеке-дара, көптен белек, шет. Ңиыр жайлап, шет қонып,
жападан жалғыз жүріп шая болған ауыл
едің (М. Ә.).
ЖАПА [ЖӘБІР] КӨРДІ [HIEKTI]
Қорлык көрді, азып-тозды; кайғы-касіретте. Болашаң куә тобыктының өзінен шык,ңан адам отыр. Бұнысы жапа көрген Кәкен елінің куәға не сенгенін көрсетеді,
немесе ел болып, сынға салын, шынға
тартңысы келген байлауын танытады

(М. Ә.). Күндер өтті, ай өтті, жылдар өтті,
Сорлы тұтқын ңамауда жапа шекті
(Ш. И.).
ЖАПАЛАҚ ҰШПАС ЖАПАН © ЖАПАН ДАЛА © ЖАПАН ТҮЗ © Қ¥ЛА
ДҮЗ © ЕСІЗ ЖАПАН Ай дала, мидай
дала, құлазыған дала, цүла дүз дала. Жапалац ұшпас жапаннан, Жалғыз кетіп
барады, Ит татпаған ащы көл, Онан да
татып барады, Жері сортаң оты ащы,
Ащы көл мен тұщы көл, Онан да татып
барады (М3). Бір мен деп ата-анадан безген, сәулем, Ңорқыныш жас журегін
езген, сәулем, Мықты ұстап, білегімнен
басын байлап, Хауіпті жапан дүзді кезген, сәулем (М. Ә.). Домбыра ғып шаланы Жәкеңнің жырын салғаным, Жаңғыртып жапан даланы, Арқалап халың арманын (ХА).— Арғы сай да, бергі
сай да толады, Сайсыз жерде неге жаньщ
талады!.. Жапан дүзде жаңа арнасын ол
езен, Осы ауылдьщ адамынан алады
(X. Ер.). Арада сусыз жол жүрді. Сөйлеріне сез болды, Жүргені жапан туз бол
ды (М3).
ЖАПАН [ЖАБАН] КЕЗДІ [КЕНГИ]
Дүние кезді, дүниені аралады. Жапан кезіп жүргенде Ңыз Жібекті тауыпсыз (ҢЖ).
Біреу үйде отырып, От басында хош ұрып,
Біреу жаһан кезеді (М. Сүл). Көп жүрііг
жаһан кеиіті Сейфүлмәлік Жамалды Иранбақтан іздеп барған (А. Ңор.).
ЖАПЫРАҢТАЙ СОЛДЫ Бүл жерде
цайғымен иіөкті деген мағьінада. Бір күні,
ата, жыларсың, Көп пұшайман боларсың,
Іс өткен соң пайда жоң, Жапырацтай соларсьің (БЖ).
ЖАРА БАСТЫ Қайғьі жеңді, шер
тартты. Жара басты кеудені, Жаудан өлді
ар үшін, Ескермей өзге дүниені, «Аһ», деп
өтті жар үшін (Абай).
ЖАРАҒАН БУРАДАЙ 0 ЖАРАҒАН
БУРАДАЙ ҢЫЛШЫЛДАЙДЫ Нағыз ке
шеліне келген цайратты цас батырдай.
Тұяғынан атының, Тозаң көкке бораған,
Айңайлап кірді соғысқа, Ңарт бурадай
жараған (БатЖ).
ЖАРАҒА СЕБІЛГЕН АЩЫ Т¥3 Азап
үстіне азап. Ңұдай бір сүріндіргенді мың
сүріндіреді, бүл қыздың күйігі ніал үшін
жараға себілген ащы тұз болды ғой (AT).
ЖАРАДАН ІРІҢ АҒЫЗДЫ Пасықтық
істеу мағъшасында айтылады.
ЖАРАНЫҢ АУЗЫН АШТЫ [ТЫРНАДЫ] Ескі күйікті, дертті, еске салды.
Титтей де масаттанғаным жоқ. Менің
жыңңаныма жігіттер бәйгені алып жұтып
жатты. Сол жеңіс менің көңілімдегі бір
жараның аузын ашып кетті (ЛЖ). Осыны байқай қойғандықтан коридорда қыспайын деді ме, қалай, Байсал Жарңын
ойлаған жараның аузын тырнаімай, жай
ғана күлімсіреп: «Амандасып жүру керек! — деді (М. И.).
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ЖАРА САЛДЫ Қайғьіға салды, уайымга цалдырды; көңілін алаң цылды.
Көңіліме ажарыңмен салдыц жара, Салған соң тәңірім баска недүр шара?! Буынан ғашықтықтың, асыл затым, Сізге де
татқызды ма хақ тағала (М. С.). Жат
есікті және корып, Жара салма сен маған, Жұрт жамандар жатқа жорып, Жалынамын мен саған і(Абай).
ЖАРАСТЫҢ ТАПТЫ Бірін-бірі түсінді, тілек-талабы цосылды. Ңуанам тату,
сәнді үйге, Жарастыц тапса ңос көңіл,
Ңуанам жақсы эн-күйге, Сауыңпен өтсе
кеш небір (А. III.).
ЖАРАСЫ ЖЕҢІЛ Түк е,мес, оңай,
■салмағы жоц. Жақыннан болса, жарасы
жеңіл, табамыз, жазалаймыз (М. А.).
Бар арашашы желісіз өткен жиырма жыл
болса, оның жарасы жеңіл деп едім
(М. И.)
ЖАРАСЫНА МАЙ ЖАҢСАҢ ДА ЖАЗЫЛМАС Түзелмес, цайта орнына келмес.
Жарылып бүйірінен дал-дал болған, Тәсілін таба алмапсың о басында, Кеткендей
касқыр талап қабырғасы, Жазылмас май
жацсац да жарасына (Н. А.).
ЖАРАТҢАН АЛЛА [Ң¥ДАЙ, ТӘҢІР]
ЖАР БОЛДЫ д і н и. Жаратушы, жасаған
жебеп, цолдады, жацтасты деген мағынада. Ңұдай-ай қайдан ұңсатқан, Көкесіне
сияғын, Жаратцан алла жар болып, Жанды ма өшкен шырағым (ҢЖ).
ЖАРАТҢАНҒА [ЖАСАҒАНҒА] ЖАЛБАРЫНДЫ [ЖАЛЫНДЫ] д і н и. Құдайдан тіледі, аллаға жалынды, мінажат етті.
Жанымды жаппарға тапсырып, жаратцанға жалбарынып ел кезіп кеттім (AT).
Ай жүремін түзде, жыл жүремін, Күнің
болар мені сағынар, Жатсаң-тұрсаң ойлап
кұлыным деп, Жасағанға жылап жалынар (Б. К.).
ЖАРАТҢАН ЖАППАР Қ¥ДАЙ д ін и. Аллатағала, жасаған ие. (Діни жалбарыну мағынасында айтылады). Волды
ма менің ақ ордам, жаратцан жаппар
кұдай-ай, Ңұс ұшпастың аралы (М3).
ЖАРАУ AT Әдейі мініске баптап
цойған жылцы малы туралы айтылады.
Тегіс емендей ңатқан жарау аттар болса
да, бүгінгі жүріс бұларды ңан сорпа ңып
терлеткен екен (М. Ә.).
ЖАРҒАҢ [ЖАР] Қ¥ЛАҒЫ ЖАСТЬЩҢА ТИМЕДІ Тыным таппады, дамыл
көрмеді. Жарғац цүлағы жастыцца тимей, анаған бір, мынаған бір айта жүреді
екен. Өлкеге шейін жазады екен (С. Төл.).
Біраң есі-дертім туған жақта, Семейді
ңашан көрем, елге кашан бір оралам деп
аңсағанда жар цұлағым жастыща тимейді,— деді Данияр (М. Ә.). Екіншіден, тон
келте, ңол қысңа болған соң, жарғац цұлағы жастыща ти-мейді, кемпір-шалды
асыраймын деп, жазы-қысы тізесін бүкпейді (С. М.).
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ЖАРҒА ҚҰЛАТТЫ [ЖЫҚТЫ] ©
ЖАРҒА ҰРЫНДЫРДЫ [ҰРЫНДЫ] Арандатты, айдап салып жолдан тайдырды,
орға жықтьі (орға цұлады), опасыздыц
істеді. Сөйтіп жүрген көңілің сал, Жар
болса жақын цүлатпац (ШС). Елді бүлдіріп, жарға жығайын дэп пе едің? (М. Ә.)
Көзі ашык, ел ңамқоры азаматтарым, бастарың жаңсы қосылды. Керіңдер, ел жайы
солай. Ңызыл езулер ауыздьіқталмаса, бір
жарға үрьіндырмай тоңтар түрі жоқ
(Ғ. Мұс.).
ЖАРҒА СОҢТЫ Қолайсыз жағдайға
душар болды; мерт болды. Екі күнде бір
көрмесе, аңсайды. Бұл құмарлыңтың аяғы
жарға соғатыньін тағы да біледі (3. Ш.).
ЖАРДАЙ СЕМІЗ © ЖАРДАЙ БОЛЫП
СЕМІРДІ Бұл фраза малдыц, әсіресе түйе
мен жылцының семіздігі туралы да, адамньің се,міздігі туралы да айтылады. Арыстан, қасңыр, түлкі — уак аң, тышқан аулап жеп жүреді. Түйе жердің оты мен
суына жардай болып семіреді (ҚЕ).
ЖАР ДЕГЕНДЕ ЖАЛҒЫЗЫ Сенері де,
сүйенері де сол ғана деген мағынада. Байтұяқ үнемі үнсіз күйде бас жағында отырып жас төккен кәрі шешесіне ғана, жар
дегенде жалғьіз жаі^ыны, жесір анасы
Тұлымдыға ғана сырын айтады (М. Ә.).
Жар дегенде жалғыз баламның тілегі алдында. Жұмыс істегін дегенді айта көрмеңдер, оқытам өзін дегем (ЛЖ).
ЖАР ЕСІГІН БЕРМЕДІ 0 ЖАР ЕТЕ
АЛМАДЫ Жұбай етіп цосыла алмады;
емірлік жолдас бола алмады (АС). Жаным ғашық асылым ең, Жар есігін бермедің, Сорға біткен ғашығымсың, Неге
тым кеш сермедің (Абай). Тәңір ңосқан
жар едің сен, Жар ете алмай кетіп ең,
Ол кезімде бала едім мен, Аямасңа бекіп
ең (Абай).
ЖАРҢЫН ЖҮЗДІ Мінезі ашыц-жарцын. Алдым тағы қара пор, Жарцын жүзді жақсы жоқ, Асылымның бәрі бор,
Халқым қайтіп күн көрер! (М. Ә.).
ЖАР [ЖАРЛЬЩ] САЛДЫ [ТАРАТТЫ, ШАҢЫРДЫ, ШАШТЫ] Жария етті,
хабар таратты; жүртты ұранға көтерді.
¥лыңтың үй ішінен акырып: «Мылтьщ
атпа, тоқтат!» — деген әмірін сыртта аның
аңғарған Абай бар елге қатты айғаймен
белгі берді. «Сескенбэңдер. Енді ата алмайды»,— деп жар салды (М. Ә.). Жар
салып, шауып жүріп шар тарапты, Ңұлагер келгендігін жар таратты. Ңұлағы Ңұлагерге ңанық шіркін, Иесі Көктұйғынның ішін тартты (I. Ж.). Ңатардан жақсы
ңалдырмай, Айнақұл, Бэти ішінде, Өңкей
батыр жиналып, Абылай салды жарльщты (Б. Ң.). Комиссар жұртқа болып кал
ган оқиғаларды баяндап, жар шацырып,
жаңын жердегі Аңтөбе азаматтарының
бірнешесін телеграмма арқылы Орынборға шакырды (С. С.). Тегінде, Ңұнанбай,
Өскембай, Ырғызбай — бәрін маңтап, ка
ра ңазактың «ардақтысы», «асылы» деп

ЖАР

— 190—

күн сайын екі рет атырапқа естіртіп, жар
шашып отырған жақтаушылар өлі Ырғызбайға ғана емес, тірі Ырғызбайға да
көп еңбек етіп отыр (М. Ә.).
ЖАР СҮЙДІ Ерлі-зайыпты болды; ғашыц боп табысты, сүйіп үйленді. Бала
сүйер, жар сүйерден, Түк неме жоң, тұр
денем, Сен — тоты ңұс бакта жүрген, Қай
жерімнен тең келем (Абай).
ЖАРТЫ [АЛТЫ] МАЛТА АС БОЛДЫ
[ETTI] Ауыз жарымас ауцат талшыц бол
ды; цпыншылыц көріп, ашыгып күн кешті. Беттеген жауды үркіткен Жарты малта ас еткен, Ңатын-бала жат еткен...
(Н. Б.). Алты •малта ас болмай, Өзіңнен
туған жас бала, Сақалы шығып жат бол
май, Ат үстінен күн көрмей... Ерлердің
ісі бітер ме? {М. Ө.).
ЖАРЫДАН АУДАРДЫ д и а л. Жартысынан аударып бітіріп тастады. Мен
шығырдың жартысын бір рет аударып,
екінші ретте жарыдан аудардым (Ң. орда,
Арал).
ЖАРЫҢ ДҮНИЕ Өмір, элем, тіршілік
дүниесі. Жас бөбек жарың көрген жаңа
ғана, Көрсеткен жарыц дүние менмін
ана (С. Кер.).
ЖАРЫҢ КӨҢІЛІНЕ ЖАРА САЛДЫ
Кіршіксіз, таза көңілін бұзды, дац түсірді.
Мына Еламан інің азғырып, жарыц кеңіліме жара can жүр (Ә. Н.).
ЖАРЫҚ КӨРДІ 1. Дүниеге келді. Жас
бөбек жарыц көрген жаңа ғана, Көрсеткен жарық дүние менмін ана (С. Кер.).
2. Жүзеге асты, пайда болды. Оның бір
кітабы биыл жарыц көрді (AT).
ЖАРЫҢ ҚАРЫН ЖЕР д и а л. Бірнеше
жыл тыңайтылған жер. Жарыц царын
жерге егін жаңсы шығады (Жамб., ІПу).
Биыл көптеген гектар жарыц царын жер
жыртылды (Алм., Жам.).
ЖАРЫҚ СӘУЛЕ КӨРМЕДІ Дүниеде
жацсылыц, рацат көр,меді. Жарыц сэуле
коре алмай, Ел шаңына ере алмай, Сол
бойы кетер ме екенсің (Д. Б.).
ЖАРЫЛА ЖАЗДАДЫ Ызаға булыцты, ашуланды, цызғанды, іші күйді.— Мен
бөлікті өз көңіліме сыйған әділетпен бөлмекпін. Байқаймын, жүрісім Көжекбайға
жақпайды, тыжырынып, жарыла жаздап
келеді,— деді Сүйіндік Абайға (М. Ә-).
Қайсыбір істі болған кісілердің Нығметке
ңошемет көрсетіп, жалпылдап жатңанын
көргенде, Судыр Ахмет жарылып кете
жаздайды... і(Ө. Н.).
ЖАРЫЛА КӨШТІ Жапа-тармағай беттей көшті. Бөліне көшкен еліңді, Бөріккен
ңойдай ңылармын, Жарыла көшкен еліңді,
Жаралы ңойдай ңылармын (М. Ө.).
ЖАРЫП БОЛДЫ д и а л. Атацты бол
ды, даңцы шыцты. Ол деген бүкіл Ңызылордаға жарып болған (Ң. орда, Арал).

ЖАРЫС ҢОЙДЫ Қатарласа шапты.
Екі мырза елге таман жарыс цойды
(ҢКБС).
ЖАСАҢ ТАРТТЫ Қол жинады; цасына нөкер ертті. Не байлар өтті дүниеден,.
Шоқпардай қылып шүйдесін, Төре мен өтті манап та, Жасац тартып қабатқа, Жалтыратып шен-түймесін (М. Сұл.).
ЖАСАНҒАН ҢОЛ Қарулы эскер. Жиылды жасанған цол жауға анталап, Күрілдеп көк жалдары көз ңанталап. Зеңбірек ырғақталып азар шөкті, Аулына Әлімңұлдың аузы ңарап (I. Ж.).
ЖАСАҢҒА ШЫҒАРДЫ д и а л. Теріске шығарды. Менің сөзімді жасацға шығарып, соган еріп кеткелі отырсың ба?
(Жам.: Шу, Мер., Луг.).
ЖАС БАЛАПАН Нэресте, жас бала;
он гүлінен бір гүлі ашылмаған жас. Жак
жарымды, жолдасымды, Күшпен дұшпан
айырды. Жас балапан жауңазынды, Ңанатынан ңайырды (Б. К.).
ЖАС БУЫН Жеткіншек. Екі жетім —
Садуаңас, Ңасен деген балалар болатын.
Бұл екеуін Абай мұсылманша оңуға бергізді. Жатак жөнінде: — «тым ңұрыса
олардың жас буынына азды-көпті саңылау
болсын»— деп ойлады (М. Ә.).— Азаматты
әуелі еңбекке үйрететін кім? Мектеп. Біздер — мұғалімдер. Олай болса, жас буынды еңбек сүюге баули алмай жүргеніміз,— деді Байсал (М. И.).
ЖАС БОСАНДЫ Жаңа босанды. Қарашаш: Жиренше үйде, жас босанып жатыр
(ҢЕ).
ЖАС БУДЫ Көзіне жас толды, жасца
тұншыцты. Қаңпа алдында қалың жау,
Ңыр арқада1тас дуал, Ерлік-ау жауға жалынбау! Жасысаң көзді жас буар (Ғ. Ж.).
ЖАС ЖАУҢАЗЫН САРЫМСАҚТАЙ
Бұл жерде ацын уыз жас келіншекті әлі
толып піспеген жас жауцазынға теңеп
отыр. Келіншек — жас жауцазын сарымсацтай, Қыздар да пісіп отыр қауыншақтай; Ақ тамаң, алма бетті арулар жүр,
Ңыдыртқан бақалшылар сабыншақтай
(I. Ж.).
ЖАС ИІС 1. Сәби бала, нәресте. Пұшпағы қанап, жас иіс көрмеген қатыны жасы келсе де, элі қырлы (AT). 2. Жас эйел.
(Бұл фраза көбіне ңартаң ер кісі алған
жас әйелге қатысты айтылады). Жас иіс
сұлу тоңалы Тоңтарбике де Әбілңайырга
тек өзінің сұлулығы мен жастыгын берді
(I. Е.).
ЖАС КҮН Балалыц кез, жастыц шац
(АС). Жан бізді жас күнімізде билеп жүр
екен (Абай). Арман етпе, жас күнің көп,
Игілік көр, ерге бар! (Абай).
ЖАС
ҚЫРШЫН 0 ҢЫРШЫНДАЙ
ЖАС0ЖАС ҢЫРШЫНДАЙ Өрімдей жас,
жас өрім, боздац. (Бұл фраза көбіне есіркеу, әлпештеу мәнде айтылады) Сатай жас

— 191 —

балғын қайың, сұлу еді, Ботакөз, албырт
беті нұрлы еді. Жасы асқан жиырманы
жаңа ғана, Жас цыршын туған жылы ұлу
еді (I. Ж.).
ЖАС ӨЛІМ Қыршын жастың цазасы.
Көп жасамай көк орған, Жарасы үлкен
жас өліж (Абай).
ЖАС
ӨСПІРШ © ЖАС
ТҮЛЕК
[¥ЛАН] Өрімдей бала. Боз атты жас өспірім — кәдімгі Сапардың Аманы екен.
Тал шоңпары иығында, жетпесе де, ұруға
дайын келеді (Ғ. Мұс.). Ңосылғанда ңос
тілек, Жәрдем тосса дос тілек. Тартынар
ма ажалдан Намысы бар жас түлек (М. Ә.).
Маңдайынан жас ұланныц Майда ңолмен
сипай білші (М. Әл.). Жас өспірім замандас ңапа қылды, Сабыр, ар жоқ, аял жоң,
ілді-жұлды, Тұрлау қылып еш нәрсе басқара алмай, Сенімі жоқ серменде өңкей
жынды (Абай).
ЖАСТАЙ
СОЛДЫ ® ЖАС
КЕТТІ
1. Өмірі ерте циылды. 2. Жасынан дертке
шалдыцты. Кешке жақын Екеу акырын,
Келмеп пе едік жаныңа, Сендей болып,
Жастай солып, Кім отырды алдымаі
(Б. К.).
ЖАСТЫҒЫН АЛА ЖАТТЫ [КЕТТІ,
ӨЛДІ] Есесін жібермеді, қаруын цайтарды,
кегін алды. Батар күнмен батайын, Бекежанды өлтіріп, Тым болмаса, құдай-ай,
Жастығымды ала жатайын! (ҢЖ). Пәлені бастаған мен емес. Ал, сол пәле келіп
жалмай бастаған соң, алысқаным рас.
Өзім іздеп бармаймын. Ал, ізденіп келсең,
келіп көр! Әйтеуір өлген екем! Бірақ жастығымды ала өлемін, бар жөнеле бер,— деді Базаралы Аңбердіге (М. Ә.).
ЖАСТЫҢ Ң¥МАР Бала шағынан өмірге цұмарлыц. Рақат, мені тастап ңоймадың
тыныш, Ғашық жар, ағайын, дос — бәрі
алдағыш, Жастыц цүмар үміттің нұры
ңайтып, Күңгірт тартты бәрінің аяғы реніш і(Абай).
ЖАСТЫҢТАН БАСЫН КӨТЕРДІ Аурудан айыцты, тәуір болды. Профессор бір
жетіден кейін ғана жастыцтан басын көтерді (3. Ң.).
ЖАСТЫҢ ШАҚ Жігіттік кез. Жастық
шац көк семсердің жүзі емес пе, Қайрап
ап қалың жауға сермегендей (Ңән).
ЖАС УЫЗ Балдырған, балауса. Мал
да, кемпір-шал да, Жас нәресте, жас уыз
(Б. К.). Жас уызды жараладың, жат түңілер іс еттің (АТ).
ЖАСЫ ЖЕТТІ 1. Жер ортасы кісі бол
ды, цартац тартты. Бейне жары Кавказдың не баласы, Өрт алғандай таусылып
айналасы, Жасы жеткен, ңапалың қайғы
басқан, Жабыркаңқы Жүсіптің жалғыз
басы (А. А. Ң.). 2. Бой жетті, балиғатца
толды. Жасы жетіп отырған ңарқаралы
қызы бар (AT).
ЖАСЫН САЛДЫ д и а л. Жасы ңаншада екенін көрсетті. Мен өзімнің үй ішім-
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дегі балаларымның жасын. салып, іспрәпке бер деп бардым (Жамб., Ңор.).
ЖАСЫН [ЖАС] ТӨКТІ Егіле жылады,
еңіреді. «Жолын ңыл!» деп баламның,
Ңарт атаң жасын төкпей ме? Ңарт тілеуі
ңабыл боп, Ңанына ұрық екпей ме? (Д. Б.).
Ер жүрегім, Етпей төзім, Өксіп-өксіп төгем
жас (Б. К.).
ЖАСЫ ТОҚТАСТЫ д и а л. Бұл жерде
өмір тәжірибесін көрген, цартац тартцан
імағынада. Жасы тоцтасцан тәжірибелі
шаруа әйелдер жастарға орак, ору, бау баулау, астықты маялау әдістерін үйретіп жатыр (Аңт., Байғ.).
ЖАСЫ ҰЛҒАЙДЫ Ңартаң тартты. Жа
сы ұлғайған сайын Қорқыт өлім жайын
көбірек ойлайтын болыпты (ҢЕ).
Ж АСЫ ТОЛ ҒАН Ер жеткен, азамат
болған.— Жоқ, жасы толған бала, шырағым. Бізді әурелеме (Т. А.).
ЖАТАҢ БОЛДЫ Отырыцшы тұрмыска
көшті. Екеу болса, біреуі шатақ болды. Законмен жөн сұрамақ атаң болды. Ңүмды
ңыстап, тау жайлап, Сыр күзейтін, Мал басының бәрі де жатац болды (М. Сұл.).
ЖАТ БАУЫР ҢЫЛДЫ Өгейсітті, қатыгез етті, туғаннан бөтенсітті. Сырымның
жүргені аруақтың аркасы шығар. Қайтушы едің жатша ңуып, жат бауыр ғып
і(М. Ә.).
ЖАТ БОЙЫНАН [ЖАНЫНАН] ТҮҢІЛСІН Бәтен, өш жұрт арадан жарыңшақ
таппасын. «Өзіңді өзің жаттай сыйла, жат
бойынан түңілсін» (Мақал). Айнала алмай
ат өлсін, Айыра алмай жат өлсін. Жат
бойынан түңілсін. Бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз (Б. Ң.).
ЖАТ БОЛДЫ Бәгделеп, бөтенсіді.
Ағайын араз мал үшін, Аңдысып алды
абысын, Жаттай болды танысың, Ңазактан
мүлде түңіліп (Д. Б.).
ЖАТ ЕСІК Бөтен үй, бөгде жұрт. Жат
есікті және ңорып, Жара салма сен маған.
Жұрт жамандар жатңа жорып, Жалынамын мен саған (Абай).
ЖАТ ЖҰРТТЫҚҢА ЖАРАЛҒАН
Бүл жерде цыздыц өзге елге (руға) үзатылуынан келіп туған салтты білдіреді.—
Балапаным, айналайын, жас емессің, енді
бой жеттің... Ңыз деген қашаннан жат
жұрттыцца жаралған (Н. С.).
ЖАТ КӨРДІ ® ЖАТҢА САНАДЫ Бәтенсіді, бейтаныс көрді. Жолым жіңішке
жігітпін жолбарыстай, Аттаеам, айшылық
жер бір қарыстай. Жат көріп, жатырқама,
ңалңам Мамың, Сыр білмес, сырғып кетпе
бейтаныстай (ІП. Ңош.).
ЖАТҢА АЙТТЫ [СОДТЫ] Есте сацтағаньін мүдірмей айтты. Іркілместен жатка
айтып, «Ңысқы кешін» Пушкиннің, Өткен
тоңсан басында «Бестік» алған Мүсілім
(Ш. С.). Оңымаған, жабайы қазақтың тілі
шешен, ойы орамды, құлағы тіпті түрік.

Ж А ТҢ А
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Сүйінбай, Абай, Біржан, Сараларды жатца соғады (Ғ. Мұс.).
ЖАТҢА ЖОРЫДЫ Жамандыцца ұйғарды. Жат есікті және қорып, Жара салма сен маған. Жұрт жамандар жатца жорып, Жалынамын мен саған (Абай).

ЖАУАП БЕРДІ '[ҢАТТЫ] 1. Қойылған
сұрауға жауап цайтарды. Сұрап едім мен
одан, Жауап берді бір күліп.— Сол кісіңіз
мен болам, Атым Махмет Зинуров
(С. Мәу.). Шұбар төремен жанасуына Абай
сөздері себеп болатынын енді анықтап, аңғарды. Жаңағы сұраңқа ол: «білем» деп
ЖАТҢАНҒА ЖАН ЖОЛАМАС [ЖУЫ- жауап берді (М. Ә.). Масқаралап мені тагМАС] Әрекет, тірліксіз кісі туралы айты- дыр, Ңылды мазақ не шара? Менің үшін
лады. Жан жоламас жатцанға, Жүргенге сен жауап бер, Менде сөз жоң бишара
жөргем ілінер. Бұ дүниеде арман емес дүр,; (Абай). Ңанша жалына сұраса да, мен
жауап цатпадым (AT). 2. Міндетті болу
Бір кезек дәурен сүргенге (III. Ң.).
мағьмасында. Аманат бұйымға сен жауап
ЖАТҚАН ЖЫЛАННЫҢ [ТІРІ ЖЫ- бересің (AT). 3. Есесін қайтарып, царсы
ЛАННЫҢ] ҢҮЙРЫҒЫН БАСТЫ Біреудің эрекет жасады.— Малтып көрсейші,— деді
цытығына тиіп, шатац шығару, жанжалға Мәншүк. Терентий, Мәншүк және басңа
бару мағынасында айтылады. Нұртай Ңа- кезектестер арғы жағаға шыңқанда, жау
зовпен байланысты деген сөз миыма ңон- да артиллерияға артиллериямен жауап бебайды деп отырып алдым. Жатцан жылан- ріп, ңызу дуэль басталып қалған еді
ның цүйрығын баспайың деп, түлкі бұл- (С. М.).
таңқа салдым (С. О.).
ЖАУАПҢА ТАРТТЫ Соттады, жазаЖАТ ҢЫЛДЫ Аузынан тастамады. лады.— Мынауыңыз өтірік ңағаз болды.
Жаңсының жаман ңайдан білсін затын, Оны берген адамды да, өзіңді де біз жауҢазақңа болған мағлұм менің атым. Тағ- апца тартамыз (Т. А.).
дырыңа ғашық боп жаздым назым, ЗарЖАУАП ТАПТЫ Уэжді сөз цайырды.
ланған сені жат цып жазған хатым Тосыннан төре жарлың қылған соң, Бұл
(А. Ңор.).
Шерің жауап таппай сасып ңалды, Хан
ЖАТТЫ ЖАҚЫН, ЖАРДЫ КЕШУ мақтап бәрекелді дегеннен соң, Бұл Шерің
ҢЫП ӨТТІ д и а л. Сыйласужен өтті тағы да өсіп, тасып калды (Ш. Ж.).
(Жамб., Шу).
ЖАУАТЫН [ЖАУАР...] БҰЛТТАЙ
ЖАТЫНЫҢНАН КӨР Жамандығың [КҮНДЕЙ] ТҮНЕРДІ [ТОРЛАНДЫ] Өге
үшін жатыныңа шағьін деген шағынада. жойцын, цаһарлы деген ұғымда. (Бұл, көСендей ұл туа бермес ата ұлынан, Ішкілік біне, көркем әдебиетте кездесетін әсірелеу).
кәсібі артық баңытынан, Жансақал әкең Шын қаһары келгенде, Жауар күндей тор
жақсы адам еді, Көрмесең осыныңды жа лантан, Кетер ңұстай ңомданған (АӘ). Мұтыйыцнан (Ә. Тәң.). Ңазаңта әкесі жақсы- ны біліп Зарлық хан Кірді енді күшіне,
дан ;каман ұл өссе, жатынынан (жатыры- Жауатын бүлттай түнеріп, Сөйлемеді кісінан) көр деу бар еді, сен шіркін, менен ге, Адам ңарап болмайды, Зарлықтың сонда түсіне (М3).
сөйтіп туған ұл болмасаң етті (AT).
ЖАУ БАСАР ЖҮЙРІК ¥рысца, циянЖАТЫП АТАР Жышысцы мінезді, үндемей отырып сөзбен шымшып алатын ға шығар тацдаулы саңлац; сайысцо. сай
ада\м туралы айтылады.— Жаты.п атар тұлпар. Ер азаматтары жау басар жүіірікекенің де мәлім. Сөзге бұрын араласпасаң, терініц ер-тоңымын алмай, түнде қос маенді араласасың. «Ңосшысыз» ңазір сөз ңайында оттатып отыр (I. Е.).
бар ма? Аманның ең жаңын адамысың...
ЖАУ БҮЙРЕК 1. Еш нәрседен цаймыц(Ғ. Мұс.).— Менің өз бойыма шақ жатып пайтын батыл адам. 2. д и а л. Жау бүйрек
атар ңулығым бар (С. 0.).
деп атып алған арцардың майынан, бүйреЖАТЫП ІШЕР Еңбек істемейтін жал- гінен отца цацтап пісіретін тағамды айтацау, масыл. (Бұл жерде қатыгез, һаяр ма- ды (Сем.: Абай, Ақс., Көкп.).
ғынасында). Байлар көп жатып ішер, арам
ЖАУҒА ТҮСТІ Тұтцын болды, түтцынтаыаң, Өсірген, қызыгын көрмей, басын да кетті. Бармысың жауға түскен алтысанап, Шынында, өсіретін кедей жалшы, ным-ай, Самалым, саз қонысым, салқыБай еңбек сіңірген жок малды қарап ным-ай, Кәуірдің қоржынына түсіп едің,
(С. Т.).
Шықтың ба аман-есен жарқыным-ай
ЖАТЫРЫНАН ҢАҒЫНҒАН Туа цағы- (Ә. Тәң.).
нып өскен, ежелден бұзылған деген шаЖАУДАЙ ЖАҒАЛАСТЫ Арпалысты,
ғынада.
бой бермей тайталасты. (Күнделікті өмірЖАТЫРЫНА ТАРТТЫ [ТАРТҢАН] де, мәселен, мазасыз, тентек балаға да
Мінез-цұлцы, түр-сипаты туғанына (шеше- кею, ренжу ретінде айтылады). Жаудай
сіне) ұцсады деген мағынада айтылады.
жағаласып мұның не? Не деген сотңар баласың! (AT).
ЖАУ АЛМАЙДЫ Ештеңе болмайды
(етпейді), еиікім де тимейді. Әудем жерге
ЖАУДАЙ ТАЛАДЫ Талан-таражға
барғаннан сені жау алмайды, мына хатты салды, жат жүртша, дүшпанша тонап-татапсыр да ңайтып кел (AT).
лады. О. Барақ жас, Бараң жас, Жеген-
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re — тоң, ішсең — мае. Жаңсы болса ұлы- суарайын деп, құрық үстіне құрық салып,
гы, Өз елін жаудай талатас (Д. Б.).
жау тигендей қуа, көлге келсем,— тақсырЖАУДАН ҢАЙТПАЙДЫ [ТАБАНЫ ай, күннің ыстығын сонан білерсіз (ҢЕ).
ТАЙМАЙДЫ] Жеңілмейді, беті цайтпайЖАУРАҒАН ТОРҒАЙДАЙ БОЛДЫ
ды; дүшпаннан тайсалмайды. Ңиядан қи- [Ң¥ТЫ ҢАІІІТЫ] Берекесі кетті, састы,
ңу төгілсе, Аттың басын тартпаған, Ңи- Сөйткен ПІыңғыс хан ұрпағынан шыңкан
сынсыз ңол көрінсе, Ңорңып жаудан цайі- Әбілкайыр хан болса енді мынау, бір жіпаған (Б. Ң.). Табаны жаудан тайтаган, гіттің тағдырын шеше алмай, жаураған
Нағыз ғазел сендерсің, Асыл туған негізің торғайдай құты цашыті тұр (I. Е.).
(Ш. Ж.).
ЖАУЫРЫНЫ ҮЛКЕН ҢАҢПАҢТАЙ,
ЖАУДЫ АЛДЫ Дүшпаньм царатты, АЙДАРЫ ҮЛКЕН ТОҢПАҢТАЙ Жауынжеңді. Жаксы болған батырды, Батыр де- гер, балуан денелі кісі туралы айтылады.
мей не дейміз, Айғай салып қамалға Кіріп (Жырларда батырлыққа тән суреттеу).
жауды алған соң (Д. Б.).
ЖАУТАҢ ҢАҢТЫ Біреудің бетіне цаг
ЖАУ ЖАҒАДАН АЛДЫ 1. Шабуыл pan, жалтацтады. Біз жасты көзімізбен
жасады, соғыс ашты. Жау жағадан алған- жаутаң цағып, әке жүзіне телмірумен бол<да, Аттандық майданға: «Жауға ойран дық (Ж. С.).
сал!»— десумен (Жамбыл). 2. Ацын бүл
ҢОЙ Атама, ауызға алма,
жерде взгеден керген цысъш, соццыны ай- цояЖАУЫП
қой
(A.
С.).
Тасыса өсек, Ысңыртса кетып отыр. Жау жағадан алғанда, Жан кө- сек Ңұмардан әбден
шыңқаны. Күпілдек
рінбес көзіме. Арғын, Найман жиылса,
Табытын қаңңан, Аңдығаны, баңТаңырқаған сөзіме. Ңайран сөзім ңор бол- маңтан,
ңаны. Ынсап, ұят, терең ой, Ойлаған жан
ды, Тобыңтының езіне (Абай).
жоқ, жауып цой (Абай).
ЖАУ ЖАНДЫ Соғыс цұ-мар, шабуылЖАУЫР БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Әбден ,мешы. Қалың қазақ арасына Бұқар жырау
цылды, ығыры шыцты. ІНәйкен іскер
айтқан: «Ңатын алма төреден, Ңатын ал- зі
цех бастығы, өз жұмысына жан-тәнімен
саң төреден, Еркегі болар жау жанды, берілген
адам деу керек пе... Жоқ, бұл құрҮрғашысы — ер жанды»,— деп бастала- ғаң мақтау,
айтыла-айтыла жауыр болған
тын өлең кең тараған (I. Е.).
жалпылама сөздер ғана (М. Сэр.). ҚаптаЖАУ-ЖАРАҒЫН САЙЛАДЫ Қару- ған теріскендей ңара дауыл, Сіркедей мысайманын дайындады. Орманшы ағаш ке- ңын баққан байға ауыр, Келіншектің басе алмас, Ац балтаны ңайрамай. Жорьщ- ласын кезек сүйер, Бай езіп, жалшыларды
ца батыр аттанбас, Жау-жарағын сайла- цылса жауыр (С. Т.).
май (Д. Б.).
ЖАУЫРДЫ ЖАБА ТОҢЫДЫ КешшіЖАУ ЖЕТТІ, ЕЛ КӨШТІ Бүл жерде у лігін бүркеді, жасырды; жең үшынан жалда шу, аласапырандату мағынасында; ғаса цостады.— Ендеше, осылай деңдер,
анау да болды, мынау да болды деп, ацыр жолдастар, осы кемшілікті көре білген соң,
заман туғыза, ушыцтыра сөйлеу. Тоңалды жауырды жаба тоцымаған соң, кемшілігібәйбіше де жамандайды. Ол дағы байта мізді түзеу ңиын болмайды (I. Ж.). Тілмаш
жағып амалдайды. Жау жетті, ел көшті пен шолан; төрені тұлпар санап, жауырды
деп, жалған айтып, Астыртын жек көрсін жаба тоцығандай боп, исі оқыған қазаңдеп хабарлайды (Д. Е.).
тың бәрін бірдей керегіне жаратпақ бол
ЖАУ ЖОҢТА ЖАУ САҒЫНДЫ Тні- тан бұл төңкеріс Ғайшаны да бірталай
серге қара таппады, ұрынуға кісі таппады аспандатын көтергендей болды (М. Ә.).
деген мағынада. Жау жоцта жау сағынып,
ЖАУЫР СӨЗ Айтыла-айтыла, үнеші
ңан бергің келді ме, дау жоқта дау сағы- цайталанып, жүртты мезі еткен, машықты
нып, жан бергің келді ме? (ШС).
әңгіме. Жаттанды, қолдан ңолға өткен,
бедері кеткен ескі тиын секілді жауыр
ЖАУ ЖҮРЕК Ватыр, батыл, цайсар. сөздер оңушыны селт еткізбеуі заңды
Масғұтқа келді әлгі шал көзін тігіп, Көрсе (ЛЖ).
бастан ағып тұр ңан дірдектеп. Мұның ңаЖАУЫРЫНЫНАН
[АРҢАСЫНАН]
рызын мен де өтеп кетейінші, Жігіт ңой ер
ҢАҢТЫ Көтермеледі, мадацтады (АС).
көкірек, жау жүрек деп (Абай).
Жақсы білгенді жорғалыңпенен көңілін
ЖАУ ҢУҒАНДАЙ © ЖАУ ҢУЫП БА алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайРА МА? © ЖАУ ТИГЕНДЕЙ Асығыс, тыж ын-жұртык, дінін, адамшылығын жауыжедел; цым-цуыт. Әр тұстан үміт, жора- рынынан бір цаццанға сатады (Абай)).
мал аралае дауыстар шыға бастаған.— Мәз болады болысың Арцаға үлық цацТым күрт келе жатыр-ау! — Артынан жау цанға (Абай).
цуғандай! Жоң, ңуаныш әкеле жатңан
ЖАУЫРЫНЫНАН ЖЕЛ ӨТТІ Азапжан тәрізді (I. Е.).—Эй, жау цуып бара ма бейнет
шекті. Маңдайынан күн өтіп, Жаусені?! Аттың өкпесін ңабындырып алар- ырынынап
жел әтіп, Күн астымен жеткен
сың,— деп кейіп ңояды (Т. А.). Жылысбай
тұр даурыгып, Жүрген жандай жау цуып, ер (Б. Ө.).
Бейне соққан борандай (I. Ж.). Жаздың
ЖАҺАННАМҒА КЕТТІ © ЖАҺАНқайнап тұрған ыстың күні жылкымды НАМҒА КАМАЛДЫ Дүниеден цайтты.
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өлді, о дүнаеге кетті, цазаға ұшырады.
Мен көрдім соқыр ағаш басын иген. Жаһаннамға кетеді оған тиген, Зәһәр деп,
жас алманы дұспан тұтып, Мисыздар уды
ұжмақ деп барып сүйген (С. Т.). Астапыралла, тәубе қыл, жаһаннаокның түбіне
кетерсің, кәпір болдың, тәубе келтір
(Д. Е.). Аман-есен кетпессің, Жаһаннажға
цамалмай. Алдап алған малыңның Есебіне жете алмай (Д. Б.).
ЖАЯУ БОРАСЫН [БҰРҢАСЫНІ Ызғары шамалы ғана (қысқы, күзгі) царлы
жел. Ақшоқының ңұйңалы адырларыньщ
қой жататын қойнауларында әзір малды
ықтыратын аң боран бола қойған жоқ.
Бірақ «ақ жорға» дейтін жаяу борасын
жүрмейтін күні жоқ (М. Ә.). Күн алаганшықтап ашылған екен, желтең, жаяу бүрңасьін (С. Тал.).
ЖАЯУ ЖАТЫП, АТТЫ ТҮСІП ҢАРАҒАНДАЙ Ада,м таңданарлыц эдемі,
көз тартатын, аса сұлу. Мериностың биязы жүні күн сәулесін тартып, неше қилы
құбылады. Одан жасалатын сан алуан
таза киімдердің ажарын жаяу жатып, атты түсіп царағандай (М. Е.).
ЖӘБІР ҚЫЛДЫ [ETTI] © ЖӘБІРЖАІІА БЕРДІ Қиянат жасады, тізесі ват
ты. Болса да достарыңның бәрі дұшпан.
Сен шыда көрермендей жэбір цылсын, Үстіңе үйе берсін тасын, тауын, Ңиналып,
әурелемей сабыр қылсын (М. Ңал.).
ЖӘДІГӨЙ ЖАУҒЫШ АТАНДЫ Қазымырланды, жексұрын болды. Сарыарңаға
келген соң, Төрт аяқты жорғасың. Жәдігөй жауғыш атанып, Осынша жиған мүліктен, Не көреді ңу басың (Ш. Ң.).
ЖӘМӘЖӘ ДЕСТІ д и а л. Сөз байласты. Ол осы мәселе жөнінде келісіп, жәмәжэ десіпті (Шығ. Ңаз., Больш.).
ЖӘП-ЖАЙЫН ЕЛ д и а л. Бейбіт жатқан ел (Шығ. Қаз., Болып.)ЖЕБЕДЕЙ ЖЕРГЕ ЕНГІЗДІ Жер-жебіріне жетті, тілдеді, бетін қайтарды. Ңамарға хаттар судай ағылып келсе де, кейбіреулерін жауапсыз жыртып, кейбіреулерін өзінің шешендігімен жебедей жерге
енгізіп, енді ңайтып басын көтеруге жаратпай тастай беруші еді (С. Т.).
ЖЕБЕЙ [ЖЕБЕЛЕЙ] БАСТЫ Асығыс,
ентелей жүрді, тез, шапшаң жүрді. Жүгірген бала, жебелей басцан әйел-еркектер көрінеді (Ғ. Мұс.). Аяңдап жетіп келді
бір-екі адам, Аяғын жебей басты маған
таман.— Әсет аңын сіз бе? — деп жұбап
қыла, Сүрағанын білмеймін ңалайшадан
(ҢӘ). Бастан бу бұрқырап жүріп, біренсаран үйде қалғандарды сайлау басына
жөнелтті де, жебелей басып, Сыздықтікіне
кірді і(Ғ. Мұс.).
ЖЕБЕЙ САУДЫ 1. Қақтап, түк қалдырмады. («Жебей сауды» дегеннің тікелей мағынасы қойды ңозыға идірмей сау
ды, кейде жиі-жиі, қаңтап сауды мағына-

сында да айтыла береді). Жер желініш
жебей. сауып, «шықпа жаным шықпамен»
күнелтіп отырған еңбек елі артына жалтжалт карап, жылап-сыңтап кете барған
(С. О.). Болыс пен билер алатын «Қара
шығын» деген салықтың жайы... Өзінің
есебі де, шегі де жоқ. Халыңты жебей
сауып, ұлың атаулы алатын жем-пара
осы (М. Ә.). Бай ауылдарға о да осылай
көп арбамен бұл әкеліп сатып, күзге қарай тағы бір жебей сауып кететін (Ғ. М.).
2. Сарца сауды. Көптеген ңойды көгендеіг
қойып, жағалата бір саудым, ізінше қайталап жебей саудьцм (AT).
ЖЕБЕЙ СӨЙЛЕДІ Бастырмалай, суырыла айтты. Тағы көп талай тілдің сұңғыласы, Өлеңнің ақсаңалы, сырлы жасы.
Күлліміз жебей сөйлей ой жүгірттік, Қайдалап әсем жырдың сұлу нәші? (Ң. Б.).
ЖЕГЕНІ ЖЕЛІМ [ЖЕЛКЕ], ІШКЕНГ
ІРІҢ БОЛДЫ Көргені ңорлыц, өмірі өксіген деген мағынада. Талай жылдар жырладым. Жырлай жүре жыладым, Патшадан көріп зорлықты. Желім болды жегенім, Орындалмай дегенім, Байдан көрдімқорлыңты (Н. Б.). Бұл кездегі менің көрген күнім ңұрысын. «Ішкенің ірің, жегенің желім» дегендей, еш нөрсені тіс жарып айта алмастан, құста боласьщ да жүресің,— дейді Аңмарал (Ә. Сат.). Жегенім
желке, ішкенъм ірің. Басқаным жер емес,
дарияның суындай (Қ. Тай.).
ЖЕГЕНІ КЕРЕ БОЛСЫН! ЖЕГЕНІҢ,
ЖЕЛІМ, ІШКЕНІҢ ІРІҢ БОЛСЫН! қ а рҒ ы с. Іиікен асыц бойыңа жұщасьш, ішкен асың бойыңа цүт болмасын. Үра түсг
мықтап жұмысшы, Үра түс, жалшы, кедейлер, Болсын өңкей сұмдардың Жегендері кересі (ПТ).
ЖЕГЕНІН ЖЕЛКЕСІНЕН ШЫҒАРДЫ
Тыныиітықпен аузын асца тигізбеді, ішкен асы бойына цүт болшады; арам тамац, жемцордың сазайын берді. Түлкіні
әрі қуып, бері қуып, жегенін желкесінен
шығарды (ҢЕ). Мен төремін, Білмедім қатер төнерін, Болмады дегенім, Ліелкемнеп
шыцты жегенііМ (Д. Е.).
ЖЕЗ ӨКШЕЛІК Сайцалдъщ, эйелдің
жеңіл мінезділігі. Көңілің бір ерде емес^
көп ерде екен, Болғаның мұнша көпшіл
өнер ме екен. Тұрмасаң қазыиалықта жез
өкше боп, Басқа адам бұл ісіңе көнер ме
екен (М. Б.). Ең аяғында өлген балыңңа
да теңеді, жез өкше әйелдерге де теңеді
(Ғ. М.).
ЖЕЗ ТАҢДАЙ Шешен, сөзге шебер
кісі. (Асңан әнші туралы да айтылады).
ЖЕКЕ БАТЫР к ө н е. Үлкен., дара
шыццан батыр. (Бұл тіркес эпостарда, батырлық ертегілерде жиі кездеседі. Тегінде
жекә сөзі монғолдың иеке — үлкен деген
сөзі болуы мүмкін. Бұл сөз келе-келе
дара, жалғыз деген мағына алған). Өзің
бір жеке батырсьің, Айтқан тілді алмасаң, Жау жолында қаларсың (В. В. Р.).
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ЖЕК КӨРІНІШТІ БОЛДЫ Сүйкімсіз
көрінді, жаман атты болды, көз түрткіге
түсті. Жұртпен жағаласып, жек көрінішті
боп жүргенше, қап арқалап жүргенім
жаңсы емес пе,— деді Жанңабылов (К. Т.).
ЖЕЛ АИДАҒАН ҢАҢБАҢТАЙ 1. Ойда жоцта деген мағынада айтылады.
2. Іле-шала дереу, апыл-цүпыл. Сөйтіп
жүргенде, соғыс деген пәле дүңк ете түсті
де, үш бірдей боздағым жел айдаған ңаңбацтай, су аударған дөңбектей, согысңа
кете барды (Ә. Нұр.).
ЖЕЛ АУЫЗ [АУЫЗДЫ] Еспе шешен,
төкпе тіл. Осылай шешкен Жәнібек ауылы Ңара кеңгір жағасына келіп, жайлауға ңонған шақта, бір мың төрт жүз алпыс
бесінші, тауың жылы, екінші айдың орта
шенінде Арғынның ақсақалы Ңотан жырау мен Ңыпшақтың әрі биі, әрі батыры,
әрі сөзуар, жел ауызды шешен ақыны
Ңарға бойлы Ңазтуғанды кеңеске шаңырДы (I. Е.).

ЖЕЛ АЯҢ 1. Алдына жан салімайтын
өрен жүйрік. Ленинградтық теңізші Вла
димир Куц 5000 және 10.000 метр ңашыңтықтарға жүгіруде талай-талай танымал
«жел аяцтарды» шаңына да ілестірмей,
сөреге бірінші болып келді (ЛЖ). Ақшолақ пен Шудың арасында бір жігіт ерсіліқарсылы жүйткіп жүр. Шіркіннің жел
аяғы-ай, еш жеріне шаң жұғып, маңдайынан тебіндей тер де шықпайды (ЛЖ).
2. Ертегі кейіпкері. Жаяу жарыста жел
аяц озып келді (ҢЕ). 3. Үйден-үйге, ауылдан-ауылға өсек тасып, цыдыра беретін
адам. Бір ғана шешейлер мен жеңгейлер
ғана жел аяц емес, қыдыруға сылтау табылса, әзір тұратын кейбір шалдар да
табылады (М. И.). Кейінгі әйелі ауылды
ңоңылтақ кебісін ңолқылдатып-тырпылдатып, ернін сылпылдатып өсекті бұрқылдатып, есік аңдып, ел аяқтайтын қыдырымпаз жел аяқ, қаңгыбас ңатын екен
(I. Ж.).
ЖЕЛ БЕРДІ Айдап салды, цайрап салды. Мұрны қанаган жазықсыз Жұмабай
Әлібектің жел бергенін сезбесе, осы уақытта не күйге ұшырайтынын Бондаренко да
сезбеп еді (Ғ. Мұс.). Ералинге де жел беріп жүрген осы екен ғой? Әзекеңмен
ацылдасып алайын да, еліне қарамайтын
әлектің тәубесін есіне түсірейін (Д. Ә.).
ЖЕЛ БЕТКЕ ШЫҢТЫ Ақын бүл жерде жацсылыцца кездесуді бейнелеп отыр.
Кеңшілікте туған жоң, Шыцсын деген
жел бетке. Тарлыңта ңанша тайпалса, Ңадірі болмас, әлбетте (Абай).
ЖЕЛ БОЛЫП ТИЮ д и а л. Еиікі,мніц
көңіліне царамай, қарсы келу деген мағынада. Мен адамның бетіне жел болып
тиіп көрген емеспін, жел болып тіьмеішін
де деп мақтанады (Ақт., Байғ.).
ЖЕЛ БУАЗ Даурыцпа, кез келген нәрсеге көтеріле жөнелетін желікпе. Келіспес

ЖЕЛЕКТІ

араңызға салңын қабақ, Салқын болсаң,
әркімге болдық тамақ. Жел бергенге, желіккен жел буазға Ңанжығалы биеке үлкен сабақ (С. Т.).
ЖЕЛ [ЖЕЛ1К] БІТТІ Елірді, көтерілді. Сырдақ: Түсінбеймін. Жұрттың бәрі
пысық бон кетіпті. Осыларга ңайдан жел
бітіп жүр (Т. А.).
ЖЕЛГЕ КЕТТІ Зая болды, босца кетті.
Жер ұшық берген кісідей Тоңңаңдай ма,
не етеді? Нәпіл түгіл намазы — Барі желге кетеді (Абай).
ЖЕЛГЕ УШЫРДЫ [ЩАШТЫ] Востанбосца шығындады, босца ысырап етті, бейберекет жұмсады. Ақыры ретсіз көшіңонның кесірінен жаңа шаңырақ көтерген Өмірзақова, Таңатарова, Баймұрзиндер тірнектеп жиган ңаржыларын желге
ұшырды (ЛЖ). Бұл Ңұдайменде мен Тәңірбергеннің ағасы — Алдаберген. Ңалтасы
қалыңдаған бір кезде болыстықңа таласып, ңыруар малды желге шашып, ақырында жер соғып қалды {Ә. Н.).
ЖЕЛДЕЙ ЕСТІ 1. Асып-тасып, шарасына сыймай шалқьідьі. Ңойды қораладым. Мардан бала болса да, малдың жайын жақсь' біледі. Әбіш те жаман емес,
аздаган ңулығы бар, онысы жымдаспайды. Жас ңой, жас, кейде судай тасып,
кейде желдей есіп кететін де кездері болады (Д. Е.). Назар көңілсіз. Мылжың шалдың әңгімесін ұнатпай, кіржің етіп: «Ал,
жаңагы Асан, Бану туралы білетініңді
айтшы!» — деуі мұң екен, ңалтылдаң шал
желдей. есіп жүре берді (Т. А.). «Аты-тонын олжалап, Аман қайтса жарар» —
деп, Өзінше желдей есіпті. Бетіне жан
ңаратпай, Көңілі әбден өсіпті (ҚамБ).—
Адыра қалсын! Не ңылған-ау! Кеше емес
пе еді осы. Сері жігіт келгенде желдей
есіп, аяғы-аяғына тимей кеткені қайда?
(Ә. Н.). 2. Қатты қарцындады. Күшті
жанның астындағы аты да аса белді жылңы екен ■
— алдьщғы аяқты шеңгелдей тастап, жалды мойнын ілгері соза түсіп, бөкен желіспен желдей есіп бара жатты
<Х. Е.).
ЖЕЛДЕЙ ЗУЛАДЫ Зымырап ұша
жөнелді, ағып кетті, өте шыцты. Желдей
зулап бір күні, Өте шығар бұл дәурен, Көзіқді ашып-жұмғанша Бір кеткенсін басыңпан, Екі айналып келмейді (Б. Ө.).
ЖЕЛДІҢ ӨТІ Желге царсы жац. Барлы-жоқты киініп алған туристер жоғары
палубаға шығып, жел өтінде тұрып, теңіз
құшагында бүлдырай көрінген қалаға қарайды (ҢЭ).
ЖЕЛЕГІ ЖЕЛКІЛДЕДІ Көбіне жаңа
түскен келінге ңатысты айтылады. Желегіміз желкілдеген жас та емеспіз, дегенмен, өзіңмен кездесуді кәдімгідей аңсап
тұрмын,— деді Бибі (Р. Ә.).
ЖЕЛЕКТІ АДАМ ЖЕҢІЛТЕК Пысъщ,
ыңғайлы деген ,мағынада. Үй шаруасын
сен құра, Желекті ада,м жеңілтек. Түз
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шаруасын сен ңұра, Малыңды баң, егін шайңағанмен, желке цасығанмен іс біте
сеп. Осылай бетіңді ашайын Желегіңнен ме, Жақан мен Аңан атқа ңонды (М. Т.).
жетелеп, Жөн осы деп төтелеп, Ілгергі Ойлаған жерден шыға бермейді,— деді
елге ңосайын 1(1. Ж.).
Байсал кінәлі адамдай желкесін цасып
ЖЕЛЕУ [СЫЛТАУ] ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] (М. И.).
Жоцтан-барды себепке санады. Болмашы
ЖЕЛКЕСІН ҢИДЫ [ҮЗДІ] 1. Өлтірді.
нәрсені желеу етіп, кушті ру басылар әл- Бір уаңытта бүркіттің Желкесін циды бисіз рудың малдарын айдатып алып, білсе, дайық, Жерге түсті денесі, Аяң, басы қыл«барымта», білмесе, «сырымта» деп сіңі- жайып (ҢамБ). 2. Қырғынға үшыратты,
ріп кететін болған (БА).
цүртты. Хасан көлі маңында, Халкин
үстінде, Бұрынғы Польша жерінде
^ ЖЕЛ ЖАҒЫНАН ЖҮРГІЗБЕДІ Ө көлдің
Жау желкесі циылды (Н. Б.). Көп неміс
ЖЕЛ ЖАҒЫНА ШЫҒАРМАДЫ Маңай- ңалды
жер болып, Желкесі баудай циыл
ына жацындатпады, шеніне жолатпады. ды. Ойнаңтап
бір шалып, Жай отынӨзің үндемегенге, басынып барасың ғой дай құйылды өтіп
(С.
Б.).
Дегеніне жеткізтіптен. Жел жағымнан енді жүріп көрші, беді, үмітін кесті. Ет 3.
жүрек өртенді, От
бүрымыңды жүйкеңмен қоса үзіп, қолы- боп жанып, жалын шашып
ішіме. Иттей
ңа берейін,— деп Олжай Ңадишаға алара ңормын, зармын, Сен үздің ғой
бұл желбір ңарады (Ә. Ә.).
кемді (Абай).
ЖЕЛ ЖЕТПЕЙТІН Өте жүйрік, ұшцыр
ҢҮЙЫН ДАҢПЫРТ Алыті цашмағынасында айтылады. Жел жетпес ты ЖЕЛ
«Күйеу келеді» деген жел цұйқұйын, қаңбақ сәйгүлігін, Жүйрігін, ма- ын хабар.
дацпыртпен
қарадай әулігіп жүрген
ған аян, бәйгілігін! Серт майдан биылғы қыз-келіншек, бала-шаға,
бозбалаегіс өте-мөте, Есіңе ал оның жұртқа әйгі- лар Нұржан үйіне сыймайбейбас
кетіпті (С. О.).
лігіні Аң селеу, аң бөкендей, аппаң саңлақ, Аң тұлпар, жел жетпейтін ұшқыр
ЖЕЛ ӨКПЕ Не болса, соған елігіп,
ңаңбаң. Мініп ап «шу!» деп кетсең жоң желіге жөнелетін адам туралы айтылады.
болады, Жалғыз-аң білдірмесе ңалған Ңұрылыс басы думай. Көңілді топтың
шаңдаң (С. С.). Тілегені бүлік боп, Момын- ішінде бөгде адамдар да, кейбір жел өкпе
ды сорып сүлік боп, Арам дауға келгенде кәрілер де жүр. Айнала ңоршаған топ
Жел жетпейтін күлік боп (Д. Б.).
ішінде Нағима сызылтып, майыса билейЖЕЛКЕ ЖҮНІН ҮРПИТТІ Сырт көзге Д І (Т. А.).
ЖЕЛ ӨСЕК ЕРДІ Қаңцу сөз, өсек-аяң
цыр көрсетті, дөң айбат көрсетті. Тек білмегенсіп, бар айбатыңды бетіңе жиып, тарады,— Куйеуге берген ңыз ба, бермеген бе, Жел өсек ңыз соңынан ермеген
желке жуніңді үрпитіп жүрдің (Ә. Н.).
Кеткен соң көңілім ңатты сұрап тұрЖЕЛКЕМНЩ ШҮҢЫРЫН [ТӨБЕМДІ] бе?
Айып етпе, бимаза етіп тергегенге?
КӨРМЕЙІН Өз сөзіне сендіру үшін әзіл мын,
(М.
С.).
ретінде айтылатын царғану.— Ңойдым,
ЖЕЛ САҢАУСЫРАДЫ Қатты жел
ағатай. Ендігәрі саңқиған мұрныңызды,
шиқылдаған арбаңызды ауызға алсам, бірте-бірте басыла бастады.
желкемніц шүцырын көрмейін (Ғ. Мұс.).
ЖЕЛ САҢЛАҢ Жараулы ат, сәйгүлік
ЖЕЛКЕҢ ҢИЫЛҒЫР [ҮЗІЛГІР] © жүйрік. Жер тарпып, жел саңлацтар дүмЖЕТПЕЙ ЖЕЛКЕҢ ҚИЫЛҒЫР қ а р ғ ы с . бір ңағып, Оңыранып, кісінесе, күмбір ңаӨмірің өшкір, жұлының үзілгір, т. б. де ғып: «Үрыны қанды мойын ңолға бер!» —
ген мағынада көбіне балаларға айтылады. деп, Дулатқа тұрғандары кісі салып
Ой, желкең циылғыр, тамыр-таныстық-ай, (I. Ж.).
сопаң еткізіп суырасың да шығарасың-ау!
ЖЕЛ СӨЗ 1. Алып цашпа өтірік, бе
(С. Төл.).
кер әңгіме. Жел сөзге жаны ңұмар келінЖЕЛКЕ СУ д и а л. Бас арыцтағы су, шек эңгіме үстінде талай-талай сөздерді
бірінші суарым. Желке су аса мол екен, де айтып үлгірді (F. С.). 2. Бұл жерде
арыңңа сыймай жатыр (Сем.: Аңс., Көкп.). өлең сез мағынасында, Сенімен жау емесЕгін желке су ішкеннен кейін буазданып, пін, елдескенмін, Бес алты ауыз жел сөзбасы желкілдей бастайды (Алм., Шел.; бен белдескенмін. Мал мен бастың бірінен
кем болар деп, Ңожам, ңай күн ңұдаймен
Жамб.: Мер., Шу).
тілдескенсің? (Айтыс). Нөкермен сауың
ЖЕЛКЕСШЕ МІНДІ © ЖЕЛКЕСІНЕН ңұрад,
байға конад. Жел сөзбен белі ауырТҮСПЕДІ Мойнына тініп алды; біреудің май ораң
орад. Ңыдырад, ңыз-қырқындай
еңбегін сорды; үстемдік етті. Желкемізге
іздейд. Айында кеңселерде екі бомініп мьщтап, Жүргеміз біз жылап-сық- ңымыз
тап (I. Ж.). Ңазақ-орыстың еңбекші хал- лад (I. Ж.).
ЖЕЛІ БОЙЫ Желінің үзындығындай.
ңын бірлікке шаңырып, «біздің Алашорда», сіздердің Дутов, Каледин тәрізді ата- \ Екі аяңты серіпкенде, Желі бойы жер алман, жандарал, офицерлеріңіз,— еңбекші ған (Ш. Б).
халыңтын желкесінен түспейін деп жүрЖЕЛІГІ БАСЫЛМАДЫ Екпіні, цызуы
ген арам тамаңтар дедік (С. С.).
цайтпады; тасыған көңілі цайтпады. Фе
ЖЕЛКЕСІН ҢАСЫДЫ Жол таба ал доров аттан ңарғып түсті. Желігі басылкай абыржыды, цысылды. састы. Бас май. сулығын шайнап, тыңыршып тұрған
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аттың тізгінін сағасынан тұңырта ұстады
да, Еламанға келді (Ә. Н.). Әдейі аг терлетіп келдім тойға, Айкүміс әуелден-аң
болдың ойда, Желігі басылмаған албырт
едім, Асығыс айтңаныма кінә ңойма
(Жамбыл).
ЖЕЛІ ЕТТІ Негізгі өзек, жүйе цылды.
Дина барлық күшін күй өзегіне арқау
етіп, күйлі сазын соған желі етіп тартты
(С. Бақ.).
ЖЕЛІМДЕЙ ЖАБЫСТЫ Айрылмай
цалды. Асқаров та желімдей жабысып,
соңынан қалар емес (Т. А.).
ЖЕЛШ ЖЕП, У ІШТІ Ішкені іріц,
жегені желім болды; ішкені бойына сіңбеді, азап шекті. Айдаһар ңоршап, патшаға Отар болған Жетісу. Ңан жасымен
бет жуып, Желім жеген, ішкен у (I. Ж.).
ЖЕЛІН ЖАМБЫ Желін үлгілес етіп
цүйған сом күміс. Алды тауып тыққанды,
Шынжырлы шен, шұбар тон. Шықты көрден онан соң Желін жамбы, тайтұяқ
(I. Ж.).
ЖЕЛІНІ ЖЕР СЫЗАДЫ Сүтті, желіні
үлкен сиыр. Мысыңтың соңынан жүріп
келе жатқан жолаушылар... жер қайысқан, желіндері жер сызған сиырларға...
кездеседі (ҚЕ).
ЖЕЛІ ОҢЫНАН ТҮРДЫ Жолы болды,
сәті түсті. Найзасы аумай қолынан, Желі
тұрып оңынан, Ай мүйізді ңошқардың
Бөрі тартад коңынан, Төлеген сонда жөнелді Кеткен Жібек соңынан (ҚЖ).
ЖЕЛІСІНЕ МАЛ АЙНАЛДЫ Мал бітті, цазығына мал байланды. Есболда.мал
аз, желісіне мал айналып, бақ-дәулеті тасыған кісі емес (Ә. Н.).
ЖЕМ БАСАРДАН АЙРЫЛДЫ Тегеуріні цайтты, күш-цуаты азайды. Ңырық
түлеген бүркіттей, Жем басардан айрылды, Елуден асып жасымыз, Уақыт осы
меңдеген (Н. Н.).
ЖЕМ БОЛДЫ Еңбегін, мал-жанын эркім бір пайдаланды, мал мүлкіне өзі иелік
ете алмады, цаналды; тапцаны ұстағанньің цолында, тістегеннің аузында кетті.
Жуанмен ұстасңан кедей тентек болатыны, оның сөзі тыңдалмайтыны, есесі тимейтіні, ылғи ғана алдауға түсіп, көптің
талқысынан шыға алмай, жуанға жем
болатыны айтылады (М. Ә.). Бермейді
ешбір уаңыт жанжал пайда, Өзара ңосылмаса ынтымағың, Жем болдың көрінгенге
әрбір жайда (С. Т.).
ЖЕМЕ-ЖЕМГЕ АЛДЫ Ортаға алды,
кеу-кеуледі, цыстады. «Я, я бірдеңе деп
жібер» — деп екінші бір келіншек те өзгелерге көз қыса, сығыр көз сауыншыны
әдейі жеме-жемге ала бастады (М. И.).
Терезеден шығып кет, әжең білмейді,—
деді Сапар. Бектай батылы бармай, біраз
күйбежектеп тұрып еді, аналар жемежемге алып болмады (М. И.).

ЖЕҢІЛГЕН

ЖЕМЕ-ЖЕМГЕ КЕЛГЕНДЕ Бірме-бірге келгенде, жөпелдемеде, мезгілі жеткенде. Ержан орнынан тұрып, сұраққа түсінбегендей, аңырып қалды. Кеше ғана айтатын сөзі көп сияқты еді. Жеме-жемге кел
генде, аузына сөз түспеді (Т. А.). Айттырмаңшы ол қызды, бұл қызды да, Бүгін-ертең хабар сап болмақ ңұда. Жеме-жемге
келгенде, сөзін бұзып, Әжібай кете берер,
тайңып шыға (С. Т.).
ЖЕМЕС ACTAH ҮМІТ ҚЫЛДЫ Боск;а
даме етті. Ит шіркін, жемес астан үміт
цылып, Шымшығаның не еткенің, тазша? — дейді (ҢКБС).
ЖЕМЕСЕҢ, ЖЕМІТІҢДІ ЖЕ [ЖЕР
TICTE] 0 ЖЕМТІГІҢДІ ЖЕ қ а р г ы с .
Көбіне назырцап, өкпелеген жанға айты
лады. Тыңдамасаң, әрі кет мыңңылдамай,
Жүк артқан өгізге ұсап ыңқылдамай,
Жерді ңап, жемтігіңді жегір, молдаі Неке
ңияр алам деп ңылқылдамай (С. Т.)ЖЕМТІККЕ ҢОНҒАН КҮШІГЕНДЕЙ
Дайынға тап беріп, ел ырысын шайқап
жеген жемцор адам туралы айтылады. Ауылдың атқа мінері Жемтікке цонған күшіген. Өзі тойса, мөз болды. Ел іргесін сақтамай (Д. Б.).
ЖЕҢІЛ БАРЫП, АУЫР ҢАЙТ т і л е к.
Базаршылап, я жекжат ңыдырып шықңан
жолаушыға жацсы барып, олжамен орал
деген ұғымда айтылады.
ЖЕМІСІН КӨРДІ [КӨЗБЕН КӨРДІ]
Нэтижесі болар шацца, жүзеге асар шацца жетті. Жасамаймын еңбектің, Жемісін
көзбен көрем деп. Жасаймын бір қолқабыс Кейінгіге берем деп (С. Т.).
ЖЕҢГЕЛІК СҮРАДЫ Жеңгелері күйеуге цалыңдыцты көрсетіп, кэде сүрадьі.
Ңатындар келіп жеңгелік сұрап, неше болса, сонша тілладан берді (ҢЖ).
ЖЕҢ ҮШЫНАН ЖАЛҒАСТЫ [БӨЛІСTI] 1. Астыртын көмек берді. Тек көп
конактың ішіндегі кедей күйін жаңсы түсінетін есті-басты адамдар ғана Сейіттің
сырын аңдап, жең үшынан жалғасып,
азды-көпті көмек етіп кетіп жүрді (М. Ә.).
2. Ымы-жъты. бір болып, ауыз жаласты.
Екеуіңе анық серттесіп айтар сөзім: жец
үшынан жалғасып, дүниеге сатылып жүрмеңдер,— деді Абай Жиренше мен Оразбайға (М. Ә.).
ЖЕҢ ҮІПЫНДА ҢҮРЫДЫ Үстағанның цолында, тістегеннің аузында кетті.
Болыс, бидің ңыдыры ұры боп жүр, Ңолдайтын Бөһәуидің пірі боп жүр. Зекеті
жоқ байлардың жиған малы, Жең ұшында парамен цүрыр боп жүр (М. Сұл.).
ЖЕҢІЛГЕН ЕЛДЕ ЖЕЛКЕ ЖОҢ Соғыста жецілген жұртта цыр көрсетер сес
жоц деген мағынада айтылады. Олардың
аңырғы тамтығы талңандальга жатңан
кез еді. «Жецілген елде желке жоць де
ген рас екен. Желкесі жоқ адамда не
ңуат болсын (Ә. Ә.).

Ж ЕҢІЛДІҢ
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ЖЕҢІЛДІҢ АСТЫ, АУЫРДЫҢ ҮСТІМЕН ЖҮРДІ 0 АУЫР МЕН ЖЕҢІЛДЙЗ,
АРАСЫНАН ӨТТІ Істіц оңайына жүгіретін, ауыр бейнетсіз, жанға жайлы жағына
ұмтылатын кісіге айтылады. Олар жеңілдің асты, ауырдьщ үсті деп жүрген бір
жан (AT). Жаңынға еріп, мал салмай,
Жауды көріп жан салмай, Ңайдан ғана
біледі, Ауыр тенен жеңілдің Арасынан
өтерді (Абай).
ЖЕҢІЛ-ЖЕЛПІ ҢАРАДЫ Ат үсті,
жүрдім-бардьт, нем кетті істеді.
ЖЕҢІЛ ЖҮРДІ Жылы киіжсіз, жеңілтек кніммен жүрді. Ңыс көзі ңыраулы,
жеңіл жүрме, балам (AT).
ЖЕҢІЛ ЖҮРІСТІ Жүбайының көзіне
шөп салып, жат мінезге түскен кісіге айты
лады. Төрде жатқан ңонақ оң жағынан
қол салып, көрпе астында қол қысса да,
жас кеуіл бір өсіп, жапырағын жайып
марқайып ңалмай ма? — деп топшылап,
ақ тоқалдың жеңіл жүрісін салауат көреДІ (Ә. Н.).
ЖЕҢІЛ ТИДІ Ауыр болмады, оцайға
соцты. Бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл
тие ме? Жоқ жарымы сау болса, жеціл
тие ме? Жер білмеген көп адам адасып
жүрсе, Бір жер білетұғын кісінің керегі
жоқ па екен? (Абай).
ЖЕҢШЕН СӘЛЕМ БЕРДІ Менсінбей
амандасты, кердец мінез көрсетті. Дәулет
бітсе жаманға, Сәлем берер жеңменен. Бір
өзің қайда барасың, Адамсың халық,
елменен (М. Сұл.).
ЖЕП ҢОЯ ЖАЗДАДЫ Қатты ашуланды, цолды-аяцца тұрғызбай үрыстьі. Шапыраш көз, семіз, быртиған толық бетті,
дембелше сары жігіт, маған неге сыйлық
бермейсің, мен бәленшеден кеммін бе деп,
Шәйкенді жеп цоя жаздап, дікіңдеп тұрды,— дейді (М. Сэр.).
ЖЕП ҢОЯТЫНДАЙ [ҢОЯРДАЙІ ҢАРАДЫ © КӨЗІМЕН ІШШ-ЖЕП ҢАРАДЫ
Сүстана царады; цатты цызыцты, екі көзімен ішіп-жеп, сүцтана царады; үздіге,
обырлана көз тікті. Ңосын бастығы айуан
түсті көзін тұндырып, Ғайнидың бас-аяғына жеп цоятындай боп царап, оның ңолынан жұлып алды (С. С.). Ңу шал жеп цоярдай боп, көзімен ішіп-жеп барады (AT).
ЖЕР АСТЫНАН ЖІК ШЫҢТЫ, ЕКІ
ҢҮЛАҒЫ ТІК НІЫҢТЫ Табан астынан
бәле шыцты; ойламаған жерден кісімсіп,
ацылдымсып, цожасып шыға келді деген
мағынада айтылады. Жер астынан жік
шыцты, екі цұлағы тік шыцты деп, ңара
мүның аяқ астынан! (М. Ә.). Жер астынан
жік шыцты, екі цұлағы тік шыцты! Айналайын, Еркежан, ңұтңар мынадан!— деп,
Аманды ңаралап зарлағанда, Жаңыптың
жуырда жағы сембеді (Ғ. Мұс.).
ЖЕР АУДАРДЫ Васца жацца айдады, еріксіз цонысынан аударды. 1911 жы
лы 22 жасар П. М. Виноградов... астыр-

тын революциялың жұмысқа катысңандыгы үшін сотталып, Сібірге жер аударылды (ЛЖ).
ЖЕР АУДАРЫП ЖАЙДЫ Өрісін өзгертті, басца жерге бацты. Бір жылы жұт
болып, бай қоныс аударып, жылқысын
жер аударып жаяды (ҚЕ).
ЖЕР АУДЫ Еріксіз цоныс өзгертті,
басца жерге көшті. Тоңа деген кісі жер
ауып жүріп шығарған екен бұл күйді.
Осы күй ойналса, Колчактан ңашып жүрген таршылың күндерім есіме түседі,—
дейді Сәкен (С. М.).
ЖЕР АЯҒЫ АЛЫС Барар жері жырац.
Арттан шаң шықпағасын, енді олар асьщпады. Жер аяғы алыс (Ә. Н.).
ЖЕР АЯҒЫ КЕҢІДІ [БОСАДЫ1 Қар
кетіп, жер цұрғап, күн жылынды. Жазға
салым жер аяғьі кеңи жездемдікіне кеттім (С. М.). Жер аяғы кеңіген соң барам,
аралап ңайтам, амандық болса, тату көрші болармыз. Ағайын-туғанға сәлем айтыңдар,— деген-ді [Абай] Дәркембайларга (М. Ә.).
ЖЕР АЯҒЫ ҢИЯНДА [ҢҮРЫМДА]
© ЖЕР ТҮБІ [ШЕТ1] © ИТ ӨЛГЕН ЖЕР
©ИТ АРҢАСЫ КИЯН Ат тұяғы жеткізбес алыс шет. Астында киік танау
Тышңансұр ат, Долданып шапңан сайын
ңүтырынад. Ңоймаймын жер түбіне кетсеңдер де, Айқас деп, жігіт болсаң айқай
салад (И. Б.). Ңиыр жайлаудан, ит арцасы цияннан, күн-түн қатып тыным алмай,
ңалаға келсем, ол [Абай] боса, ңағанағы
ңарң, сағанағы сарқ,— деді Манас (М. Ә.).
Би, болыстан ңашып, бұта түбін паналаған торғайдай боп жер аяғы цияннан
келген жігіттердің ертеңгі күні не болар?
(Ә. Н.).
ЖЕР БАУЫРЛАП ЖАТТЫ Жата цалып жылады; цатты цайғырдьі, уайымдады. Еркежан теңде келед, жылайды қүр,
Аяйтын сүйеуші жоқ дүние сұп-сұр, Ңайғырып жер бауырлап жатып қалған, Су
реп ата-ананың алдында тұр і(И. Б.). Масаты ұзақ түнде иіықты жылап, Көз жасы
таудан аңқан бейне бұлаң. Ңұшаңтап керегені дауыс ңылып, Кей кезде жер бауыр
лап жатты сұлап (О. Ш.). Кеше күн Ңұлагердің жатқан жерін Ңұшақтап, жер бау
ырлап жылап жатты (I. Ж.).
ЖЕР БОЛДЫ 1. Тып-типыл болып тегістелді, күл-талцаны шыцты, жерменжексен болды. Бұлармен аралас: төбе-төбе, жота-жота болып жатңан көмір қордалары, жер болуға айналған кресті, айшыңты адам молалары, бұзылған ескі
үйлердің орындары ерте уаңытта бұл жердің бірқатар халыңқа мекен болғанын
ескертеді (Ғ. Мұс.). 2. Абыройы түсті, беті
күйді, кісінің бетіне царай алмады, ұятца
цалды. Елеусіз ңалатын нәрсені Мұрат өз
сөзімен баттитып Айшаның бетіне басып,
үлкен қиянат істеген сияқты. Осыдан
кейін жазықсыз жер болған әйел үшін
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•ренжіп, жайдары жарқын мінезден өткір,
ащы мысқылға ауысты (Т. А.)- Ңызым,
досың аз, дүшпаның көп болса, жер боларсыц. Сен кешегі жиылыстарда Мырқал
туралы ңатты кеттің — деді Мирон Пав
лович (Ә. Ә.).
ЖЕРГЕ КІРІП КЕТЕ ЖАЗДАДЫ ©
ЖЕРГЕ КІРГЕНДЕЙ БОЛДЫ Бетінен оты
шығып, цатты үялды, өзін цоярға жер
таппады. Наңаң болса да, жақсыға жала
■оңай ма деп, кісі көргенде, Ңамар ұялғаннан жерге кіріп кете жаздаушы еді
(С. Т.). Үялганнан Аңбала жерге кіре
жаздады. Ол артық отыра алмай, жас
баланы сылтау ғып сыртқа шыгып көтті
(Ә. Н.). Соның бәрін де біле тұра, жерге
кіргендей болып, бір арамдығы, жамандығы шыққандай, несіне ұялып қорланады екен (Абай).
ЖЕРГЕ ҢАРАДЫ [ҢАРАТТЫ] 1. ¥ятца цалды, үятца цалдырды. Абай мырза,
арманыңыз сол болса, Жеттіңіз ғой! Тобықтының игі жақсысын жерге цараттыңыз ғой! — деді Сәмен болыс (М. Ә.). Естемес, шырағым,— деді шал,'—■өлімнен ұят
күшті. Сен келгенде, бір тостаған сусын
тауып бере алмай, жерге царап отырмыз
(Т. А.).— Балаң тілімді алмай, жерге царатып бір кетіп еді. Енді өзің ңараттың
ба! і(Ғ. Мұс.). Біріншіден, Күнтуардың
көңіліне ңарады, екіншіден, шынында со
лай етсек қайтеді, оны ,жерге царатып
ңойып алған атаңтың не сәні бар? (Ә. Ә.).
2 . Ішерге үне,м таппады; цүр алацан цал
ды. Ат шіркін — елге дәулет, ерге санат,
Ат шіркін — ерге қайрат, Жарлының жалғыз аты жазым болса, Ңалмай ма жарым
жан боп, жерге царап (I. Ж.).
ЖЕРГЕ ТУКІРДІ Түңілді. (Өзімен кетсін, беті аулаң деген мәнде). Тілеубай
Айнакөлге ңайтып келіп, революция күндерінде төбе шашы тік тұратын сұмдық
сөз айтатынды шығарды. Шалдардың
иманы қасым болды, жағасын ұстады, жерге түкірді. Көк мылжың деп ат
ңойды (3. Ш.).
ЖЕРГЕ ТЫҢТЫ Тас-талцанын шығарды, күйрете жеңді. Үрбіт, Алтай, Мәкержі,
Жәрмеңкеде жыңңан ер; Алатаудың алыбын, Алып жерге соққан ер; Ңаратаудың
алыбын, Ңазып жерге тыццан ер (I. Ж.)Аң сұңқарды бөктергі іле ме деп, Ерегіскен дұшпаиды жерге тыцтым (Б. Ш. Б.).
ЖЕРДЕН АЛЫП, ЖЕРГЕ САЛДЫ ©
ЖЕР-ЖЕБІРІНЕ ЖЕТТІ Әбден балағаттады, түп-түбимен цазбалап ұрысты. Ол
«ңайда болдың» деп бастап, мені жерден
алып, жерге салып, боғауызын араластыра ұрысты (С. М.). Анаға тілі де тиді. Өткен жылы МТС-те директордың көзінше
кандай ұрысты. Жерден ап, жерге салды
(3. Ш.).
ЖЕРДЕН ЖЕТІ ҢОЯН ТАПҢАНДАЙ
ҢУАНДЬІ Қатты шаттанды. (Табан астынан, күтпеген жерден болган жаңсылыцңа
ңуанғанда айтылады). Атына міне сала,
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жерден жеті цоян тапцандай шауып барады (Ғ. Мұс.)- Келе сала, жерден жеті цоян
тапцандай цуанып, тасымды алдарына
тастай бердім (А. Маш.). Іліксем, кім көрінгені шауып, Аты деп «бай-құлаңтың»
жала жауып, Өкпеге тепкілеумен өлтірмей ме, Алғандай жеті цоян жерден тау
ып і(Б. М.)
ЖЕРДЕН ҢАЗСАМ ДА [ТАУЫП БЕ
РЕМ...] Қалай да, цайтсем де. (Қарызды,
жоғалғанды, т. б. ңайтарамын деген орайда айтылады).
ЖЕРДЕН ПІШІП АЛҒАНДАЙ © МОЛДАН ОЙЫП АЛҒАНДАЙ Кец дүниеден
еркін, лайығынша ұцсатып түрып жасағандай. Күлкісі тау бұлағы төгілгендей,
Сөйлесе меруерт, маржан себілгендей.
«Алғандай жерден пішіп» — деген сұлу,
Коркіне көз тойынып семіргендей (I. Ж.).
ЖЕРДІҢ АСТЫНАН ШЫҒА КЕЛДІ
Аяц астынан, ойламаған жерден пайда
болды. Бандалар таңертең, я түнде бір
ауылға жердің астынан шыға келгендей
жетіп, ңұтырған қаскыр тигендей, катынбаласын шу ете түскізді (С. С.).
ЖЕРДІҢ ЖАРЫҒЫН БІТЕДІҢ БЕ?
[Б1ТЕРСЩ] 1. Осынша кешігіп, цолыц
тишей цайда жүрсің деген мағынада айты
лады. 2. Тынымсыз . еңбек еткен кісіні
ұнатпағанда да айтылады. Бізден озып,
артық істеп, жердің жарығын бітерсің,
цал! (AT).
ЖЕРДІҢ МИЫ ШЫҢТЫ Лайсаң, жүріп-тұруға цолайсыз батпацты жер туралы
айтылады. Ңоңыр күз жаңбырлы болғандықтан, жердің миы шығып, совхоздар
мен аудан орталығының ңатынасы үзіліп
цалған (ЛЖ).
ЖЕР ЖАҢҒЫРЫҢТЫРДЫ Даң болып,
атағы көпке тарады. Сәуле айтқан соң,
Мирон қарттың қарауына ңалып ңойды.
Оның ақыры жаман болған жоқ. Даңқы
бүгін жер жацғырыцтырып, елдің еңсесін
көтерген комбайнды бірге жасасты (Ә. Ә.).
ЖЕР ЖАСТАНҒЫР! © ЖЕТПЕЙ ЖЕР
ЖАСТАНҒЫР! ң а р ғ ы с. Ғүмырың таусылғыр, өлім келгір. Ә — ә, жер жастанғыр, жер жастан! Сен басыма түскен бақ
болмай, маңдайыма біткен көк болдың
ғой, төрт балаң бірдей шулап отырғаны
мынау, кімге ғана сенеді екен (ЛЖ).
ЖЕР ЖАСТАНДЫ Мүрдем кетті, өлді.
Желпіне шапқан тобымнан Жер жастанбай бөлінбен, Желкілдеген туымнан Айрылмаспын тірі мен (С. Б.). Ермолайдың
огы екі фашисті табанда жер жастандырды (Ж. Ж.).
ЖЕР ЖАСТАНЫП, СУ СҮЙЕНШ
ОТЫР Сараң, пейілі тар кісі туралы айты
лады.
ЖЕР ЖҮТКЫР! к а р ғ ы с. Көзің жоғалғыр. царац өшкір. Бармаған жерім,
баспаган тауым, іздемеген жерім калмады, көрген, білген құдайдың бір тірі жа-
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ны жоқ. Жер жүтцыр, сірә, жер жұткан
болар (АТ).
ЖЕР Ж¥ТТЫ [ОПТЫ, ТАРТТЫ]
1. Аяц астында жоц болды, ғайып болды.
«Ертең той ңыламыз» деп уэде байласкан
күні жер жұтып ңойғандай Асқар жоң
болды (3. Ш.). Күзетшілер үні өшіп, жер
жущандай, Еш дыбыссыз түрме іші тына
ңалды (Ң. Жұм.). 2. Өлім келді. Түзелер
ме еді бұл заман, Пейілі бұзық пендені,
Кетсе астына жер тартып (Б. Ө.). Ажалына асыңқан Обырларды жұтар жер (Жамбыл).
ЖЕР ЖҮЗІ [ШАРЫ] Бүкіл әлем, күллі дүние.— Бұл — адам көз сүйегі,—
деді ханға, Тоя ма адам көзі мың мен
санға? Жеміт көз жер жүзіне тоймаса
да, Өлсе тояр көзіне ңұм ңұйылғанда
(Абай).
ЖЕР ЖҮЗІН ШАЙҢАДЫ Әлемді 'би.леп-төстеді. Бағынбаған жауым бар, Алынбаған арым бар, Жер жүзін шайцар жайым бар (Б. К.).
ЖЕР ИІДІ Жер көктеді. Күн күркіресе,
жер иір, Жер иісе, мал иір (Мақал).
ЖЕР-КӨККЕ СЫЙҒЫЗБАДЫ 1. Барынша дәріптеді, әбден көтермеледі, асыра мацтады. Біз Жан әзірлеген тамақты
жер-көкке сыйғызбай мақтайтынбыз. Ал,
Рахимов одан эрдайым бірдеңе тауыц
отыратын (Б. Мом.). Айтпап па едімі'К а
не, өтірік деші! Ойбай-ау, Нияздың сенде
көңілі бар. Сосын ғой өлеңіңді жер-көкке
сыйғызбай маңтағаны. Басқа біреу болса,
сөйтер ме еді,— деді Бағила (Т. А.). 2. Қудалап, еш жерге турақтатпады.
ЖЕР-КӨКТЕ ЖОҚ Жұрттан бөлек, еш
жерде кездеспейтін. Бүл үйдің бәйбішесі
жер-көкте жоц сараң еді, етті ңонаңтан
өлердей қызғанып қалды (I. Жар.).
ЖЕР-КӨКТІ БАСЫНА КӨТЕРДІ [КӨШІРДІ...] Цатты дүрліктірді; сарыны
цатты шыцты. Күңірентті ойды, қырды
өңшең күлік, Арқаны дүрілдетті дүбір
ңылып, Көшіріп жерді, көкті келеді аттар,
Керілген кең даланы бүліндіріп (I. Ж.).—
Кім тиді, о не болды? — деді Тіспай,
жер-көкті басына көтере шыңғырған баласына төніп кеп (Р. Р.).
ЖЕР-КӨКТІ ШАРЛАДЫ [КЕЗД1] Көп
жерді аралады. Ңарғалар жер-көкті қоймай шарлап, ақыры өлдім-талдым дегенде
бір жерден адам тірілтетін шөпті тауып
алып, ңасңырға алып кеп береді (ҢЕ).

дің іші, ауыздағы бөлмелер, одан әрі то
лы үлкен ңыстаудағы барлың жан ендв
түгел өксіп, айғайлап дауыс айтып, жылай жөнелісті. Жер күңіренді (М. Ә.).
ЖЕР ҢАЙЫСТЫ [МАЙЫСТЫ] Өте
көп, құмырсцадай боп цаптаған, саны мен
салмағы, цаһар-айбары мол жиын жайлы
айтылады. Түрменен ңызыл-жасыл, цайысып жер, Топтанып атқа мінді шет келгендер (И. Б.). Өтемістен туған он едік,
Онымыз атңа мінгенде, Жер цайысцап
ңол едік (М. Ө.). Ыңыранысқан, жер майысцан, Үйір-үйір ортасы ой (Б. К.). Жер
цайыстырып ағыла жүйткіген жұрттың
бір шеті осы ас үйлердің жаны болса^
анау шеті көз ұшында (М. Ә.).
ЖЕР ҢАПТЫ © ЖЕР ҢҮШТЫ Өлді,
өлім тапты; тіл тартпай кетті. Өздерінің
жиіркенішті өлекселері де сиырлардан
аса ұзамай, далада жер цауып ңалды
(Ң. Әб.). Қарағанды ңыраны ағып келіп»
жау бекіністерін соққылап өткенде, ...жиырмадан артық жау офицері мен солдаты
мәңгі тұрмастай жер цұшты (Ғ. М.).
ЖЕР ҢАПТЫРДЫ © ЖЕР СОҢТЫРЫП [МҮЗҒА ОТЫРҒЫЗЫПІ КЕТТІ Ал
дан соқты; «цап» дегізді. Мен бүркелген
шындьщты сахнаға шығардым,— дегенде
Зәру, Бейтен: «Естіп тұрсыңдар ма? Ми
на сұм ңыз бізді жер цаптырды. Көргенбілгенін обкомға жеткізген»,—деді (М. И.).
Еркінбектің сотқарлығын білесің ғой,
жер соцтырар бір күні,— деді Жәуке
(Б. М.). Балабай аулы — олай өткен, 65 лай өткен жорықшының жолы. «Жаман
айтпай, жаңсы жоң», бір күні жортуылшы
жау келіп соқтықса, «тойт» дегізіп, жер
соцтырып кетеді (С. С.).
ЖЕР ҢАРАДА [-Н] Қар түспей тур
ран кез. Биыл, міне, жер царадан ңасына
еріп, Есенейдің ңасқыр алатын арабы
иттерін баптап жүр (Ғ. М.).
ЖЕР ҚУАНЫШЫҢДЫ КӨРГІР қ а рғ ы с. Қызығыңды жер алсын, әле деал.
Ңалай ғана амал қылармын. Жер цуанышыңды көргір, жетпегір Сәлім бар лаңқозыны тарыға жайып жіберіпті (ЛЖ).

ЖЕР ҢЫЛДЫ [ETTI]
1. Тас-талңанын шығарды, жермен-жексен етті. Соқаны түгел жегеміз, Егісті дұрыс егеміз^
Дұшпанды жер цып қүртуға Осылай жауап береміз (Қ. Ңуан.). 2 . Қатты ұялтты;
жерге царата, үятца цалдырды\ беделік
түсіре, абыройсыз етті; аяцца басты. Тобыңтының жақсысын жер цылуда, соның
ЖЕР КҮҢІРЕНДІ 1. У-шуға толды, ішінде, әсіресе сіз бен мені жер ңылуда,
айнала жаңғырыцты. Ңұнанбай балала- Абайдың аянары жоң екен деп білдім,—
рының талай жылдан жемдеп жүрген ай- деді Сәмен (М. Ә.). Жоқ ұмытар мен
лалы досы Казанцев ояз көп күймемен емен, Ел жорасын жер етіп, Жаттан баңоңыраулатып, жер күңірентіп келген бо- рып жөн сұрап, Жульетта деп сандалып,
латын (М. Ә.). Ңала үстіне мыңдаған сна- Шіркеуге шұлғыр мен емен! (М. Ә.). Барядтар мен миналар ұлып, ысқыра келіп заралы Майбасарға көп ашылып жауак
жауды. Жер күңіреніп кетті (Б. Мом.).: айтпады. Соған жыны ңоза түскен Майба2. Айнала тегіс тебіренді, цайғы-зарға сар мынау жұрт алдында, әсіресе, өзі біхолды. Сол сәтте Мағаш үзіле берді. Үй- летін сыбысы, сыры бар Нұрғаным ал-
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дында, жігітті жғр цылмац боп, бір сұм
қульщ ойлады (М. Ә.).
ЖЕРМЕН-ЖЕКСЕН ЕТТІ [ҢЫЛДЫ]
Ойран салды, цырып-жойды, тып-типыл етті. («Жексен»— парсы сөзі, бірдей, бір тегіс деген мағынада). Жеңген жауға жетуге,
Жермен-жексен. етуге, Жеделде жүйрік,
жете бас, Желпілде қызыл байрағым
(I. Ж.).
ЖЕР ОРТАСЫНАН АСҢАН АДАМ ©
ЖЕР ОРТАСЫНА КЕЛГЕН АДАМ Жасы
40—50-ден асцан кісі. Енді жасы жер ортаға келгенде, не сүйенер ері жоқ, не талшьщ ңылар малы жок, жалғыз ұлдан айрылып не күн көремін десін-ау!— деді бір
әйел (В. М.). ... Ол — тілеуім алда дейтін
кезден өтіп, жер ортасынан асцап адам
(Ә. Ә.).
ЖЕР СОҚТЫ 1. Жығылдьі, цұлады;
цирады. Балалар ерлік іс етті, Жер соцты
жау, күрс етті. Екі көзге екі біз Ңас ңаңқанша кірш етті (С. Дайыр.). 2. Алданды;
опыц жеді. Ңалтасы ңалыңдаған бір кезде
болыстыңқа таласып, ңыруар малды желге
шашып, аңырында жер соғып ңалған еді...
(Ә. Н.).
ЖЕР СІЛКІНТТІ Жер жара, дүниені
цатты жаңғырыцтырды; үрей ұшырды.
Танктер дүрілдеді жер сілкінткен, Табаны
жерге баткан ауыр жүкпен (Ғ. Малд.).
Программаны әскерлік тез орындап,
Марштатып шығамыз жер сілкінтіп (Ң. А.).
ЖЕР ТАЯНДЫ [ТАЯНЫП ҢАЛДЫ]
Уайьш-шерге батты, цайғыда цалды. ІІІырқырап тірі жетім бала қалды, Иесіз аздыкөпті қара ңалды. Айрылып біреу жалғыз,
егізінен, Ата мен жер таянып ана ңалды
(Е. Ң.). Жеткіншектен айрылған, Жер
таянбай түрмайды (Маңал).
ЖЕР ТЕҢГЕДЕЙ, АСПАН ТЕБІНГІДЕЙ Кіп-кішкентай, болар-болмас цана де
ген мәнде. Шешендік сөздердің бастауын
ертегі-аңыздардан іздеу керек. Ертегіаңыздарда жиі кездесетін «ай мен күндей,
әлемге бірдей», «ай десе аузы, күн десе
көзі бар», «жер теңгедей, аспан тебінгідей», «темір етіктен теңгедей, темір таяі{тан тебендей ңалғанда» деп келетін бейнелі сөз тіркестері шешендік сөздің алғашңы нұсңасы деуге болады {Б. А.).
ЖЕР ТЕПСІНДІ Қаттьі кейіді, цатты
кіжіне үрысты. Өзінің мұрынды келген,
ңара көз, ңыргыштай қатыны оған нак бір
малайынша жер тепсіне жекіретін (М. Г.).
ЖЕР ТЕПШІЛЕДІ д и а л. Жерді цолдан өцдеп күн көрді. Кешегі жер тепшілеп
жүрген шағымызда шаршағанды білмеуші едік (Сем., Үр.).
ЖЕР ТОБАРСЫДЫ Жер суды бойына
тартып, шарады. Таңертең ңалың нөсер толассыз төгіп-төгіп өтеді де, жер тобарсып,
астың құрғай берген кезде, жауын ңайтадан шелектеп құйып кетеді (Ә. Нұр.).
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ЖЕР ТҮБІНЕН ОЙЛАДЫ Арыдан, тереңнен түаді. Соның бэрінде де жас мырза
қаһарын тіккен дұшпанына ңарсы істер
әрекетін күні бұрын жер түбінен ойлап,
тор-тұзағын жайып тастайтын (Ә. Н.).
ЖЕР [ҮЙЕК] ҮЙЫҢ Малға, жанға береке, цұт мекен; шүрайлы жер. Бұл не,,
ойбай-ау, сағым ба? Ғасырлар бойы дала
халқының көзін алдап, тілегін колдап,
үмітін ңошеметтеп келген сағымның өзі
ме? Жоң, әлде, ата-бабасы арман етіп, кой
үстіне боз торғай жұмыртқалағаи жер
үйыцтыц өзі ме? (3. Ш.). Жер үйыц осы
деп ңазіргі Қорқыт моласы түрған Сырдарияның жағасына келіп тоңтайды (ҢЕ).—
Мені бұл сияқты жер үйыцца жеткізген де
сол ңарағым (Ғ. С.).
ЖЕР ҮТТЫ Жүрер жолдыц ортасынанасты, жолдыц көбі артта цалды деген
үғымда айтылады. Жол ұзақ, бүлкілдей
бер, кер дөненім, Ңұлдилап, көп жер үтьіп,
дөңгеледің. Көктемге ңарсы ұшатын ңарлығаштай, Сағынған сахарама мен келемін (Т. Ә„).
ЖЕР ШҮҢЫДЫ Ңатты үялып, томен
царады; қарауға беті шыдамады. Үлжан
бүйір таянды, Мұңанды улы ой алды,
Мырза жерді шүқыды (I. Ж.).
ЖЕР ШЫРАЙЫ [ЖАННАТЫ] Қүнарлы жер. Ңоныс қыпсың орнығып, Алатаудың бауырын. Егіндікке жыртыпсың Жердіц шьірай тәуірін (ХӘ). Жер жаннаты Жетісу, Тамаша ғой анналам (Ңән).
ЖЕРІК БОЛДЫ 1. Екі цабат болған
әйелдің бір асца ацсары аууы туралы ай
тылады. Аю қойшыдан: «Ңойшым, анау
не?»— деп сұрайды. Ңойшы: «Ол ханның.
баласы. Ңатыны аюдың жүрегіне жерік
болып, соны іздеп жүр!»— дейді (ҢЕ). Жәмилаяың жерік бола бастағаны білініп, үй
іші, ауыл-ауданы қуаныш қылып жатты
(М. Ә.). 2. Ынтыцты, цүмар болды. Алайын
даусым келсе желіп-желіп, Гулесе басылмайтын мен бір көрік. Ат жалын езім тар
тып мінгеннен соң, Сұлу ңыз, келіншекке
болғам жерік (В. Ш. Б.).
ЖЕРІ ҢҮСТЫ д и а л. Жері ылғалданды. Жері цүсып, шық болды (Қ. орда,
Арал).
ЖЕРІНЕ ЖЕТТІ Әбден ацицатына көзі
жетті. [Кәкітай] Атын тебініп жіберіп:
«— Ой, тәңірі-ай, жеріне жетпей Кәкітай
жығылмайды. Анау Абай ағама жүгінемін. Жүр, білгіштеріңді сонда көрермін,
кәне!»— деп жорта жөнелді (М. Э.).
ЖЕРІНЕ КӨТЕРІЛДІ д и а л. Өз еліне
көшті, өз еліне кетті (Ң. орда, Арал.).
ЖЕРІН ТАПТЫ Бүл жерде теңіне түрмысца шыцты үғымында. Ңарындасың
болса, жерін тауып бердім, айып емес.
Мойныңдағы борышты кештім (ҢЕ).
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ЖЕСІР ДАУЫ, ЖЕР ДАУЫ Ертеде жесірге, жайлау-цыстауға байланысты ел
арасында туған талас-тартыс. ПІешендік
дауларды мазмұнына қарай жер дауы,
жесір дауы, қүн дауы, мал дауы және ар
дауы деп беске бөледі (Б. А.).
ЖЕСІР ҢАЛДЫ Ері өліп, күйеусіз тұл
цалды. Назыменен күйдірген, Ңұлқыменен
сүйдірген. Ардақтап жүрген бикешің Жылай да жесір цалмасца (Б. Қ.). Дұғай сәлем айтайын, Жесір цалған ңатынға, Тоңтасын сөз бен аңылға (Ш. Ң.).
ЖЕТЕСІ ЖАМАН Тегі нашар, тексіз;
ақьіл-парасаты төмен; үшып шыццан үясы
жаман. («Жете»— араб сөзі, арғы ата-баба
мағынасында). Жетең жаман болмаса, Же
те жарлы болмассың (Мақал). Жетесі жа
ман бозбала, Тоңсандағы шалмен тең, Төре
деген халңыңыз, Саудасы біткен сартпен
тең (Д. Б.).
ЖЕТЕСШЕ ЖЕТТІ [ЖЕТКІЗДІ] 1. Түсінді, айцын болды. Көрген қиянаттары
қашан шекесіне тиіп, сэби жаны зэразап
болғанша күрессіз бұл дүниеде теңдік жоқ
екені жетесіне жетті ме? (Ә. Н.). 2. Жержебіріне жете үрысты.
ЖЕТІ АТА Арғы ата, ата-баба. (Ңазақтың ескі рулың жігінде ата, аталастың
негізгі орынға ие. Бір кісіден тараған аталас қауым жеті атаға жеткенде ақ түйе,
боз ңасқа сойып, үлкен жиын жасап, бұдан былайғы жерде ңыз альга, қыз берісуге болады деп, баталасып отырған. Аталастың, туыстың жік осы жерден тоңтап, енді
ңыз алыеуға көшкен қауым, жеке-жеке
ру боп есептелген). Алаштан азап көп көрдім, Өлген соң батыр ңапыда. Әлді болған
адам жоқ, Өзім түгіл жұрағат, Жеті атадан затымда (О. Ш.)- Ар жағын айтпай-аң
ңой,— деді Жабай сөзімді бөліп,—«жеті
атасын білгек ұл, жеті жүртының қамын
жер»— депті (С. М.). Жеті ата, жеті мыстан бабалардан, Зират бар елге жазу ерте
салған, Ағыстың астыменен Әмірхандар,
Аялдап аттан түсті жетіп соған (И. Б.).
*
ЖЕТІ АТА ЖАУ Ежелгі дұшпан. ЖеH i келер
іс етсем — жайнаңдаған, Кесе
келсем ■
— көрмессіп бажбаңдаған. Бірде
тату, бірде араз ңұбылма дос, Досым түгіл
жеті ата жаудан жаман (Б. К.).
ЖЕТІ АТА, ЖЕТІ ТҮПТЕН БЕРІ ҚАРАЙ Үрім-бүтац, жүрағатынан бері царай.
.Жеті атаң, жеті түптен бері царай Орнаған
ңыдыр төніп, есіл бегім! Дұшпанын табанында жүн ңып түтіп, Ңор қылған егескенін атаң сенің (Ш. Ж.).
ЖЕТІ АТАСЫНА БІТПЕГЕН... Өмірінде үрім-бүтағына бітіп көрмеген. Жеті
атасына бітпеген дәулет Ңұдайменде мен
Тәңірбергенге арнап тұр (Ә. Н.).
ЖЕТІ АТАСЫНАН ҢАРА КӨК к ө н е.
Арғы аталарынан бері царай аты шулы
бай, шынжыр балац, шүбар төс.

ЖЕТІ АТАСЫНАН ТҮК КӨРМЕГЕН
Ата тегінен бері царай ө,мірі аузы жарымаған. Өмірде жеті атасы түк көрмеген,
Билік түгіл, қолынан түк келмеген Ңасан
деген ши аяң ауылнай боп, Жік салмақ
арамызға жіктелмеген (Б. М.).
ЖЕТІ АТАСЫН БІЛМЕГЕН МҮРТ
[ҢҮЛ] к ө н е. Өз аталарының шежіресін
білмеген «кәпір», жеті атасын білмеген
діннен шыццан, тексіз цүл деген мағьінада.
ЖЕТІ АТАСЫН [МАЛ] ӨЛТІРГЕН Дүннецор, дүние цоңыз (АС). Досың жоқ,
дүшпаның жоқ, тыныш жатасың, Мал
үшін аш қатасың, жан сатасың, Әкесі аштан өлген кісідей-ақ, Неткен жұрт мал өлтірген жеті атасын (Абай).
ЖЕТІ БАСТЫ ДӘУ Ертегілерге тән
кейіпкер, жеті басы бар тацғажайып мацүлыц. Ең әуелі жеті басты дәу кездеседі
(ҢЕ).
ЖЕТІ БҮЗІРІК [МҮДІРІК] ӘУЛИЕ
Жеті түрлі әулие, жеті цилы әулие.
ЖЕТІ РАЛАМ0ЖЕТІ ҒЫЛЫМ [ЫҢЫЛЫМ] ЕЛ Әлем, дүние. (Осындағы ғылым
сөзі гректің «ыңылым»— ел, элем деген
созікен ауысңан). Ата-анакың жүзін көрмеді деп, Зарлыққа жүз ердің күшін пида
қылды, ... қызға ана жүзін көрмеді деп,
жеті ғылым елдің өрнегін үйретті (М3).
ЖЕТІ ДАРИЯ [ЖЕР1] Алые, циыр
гнет. Аялап, ақырын ұстап, алып ұшып,
Еауырға басып алып кетсем қысып. Жерінен жеті дария арман өтіп, Апарып ал
тын тауда жатсам ңұшып (I. Ж.).
ЖЕТІ ДУАН ЕЛ Байтац ел, дүйім
жүрт. Өрмекшінің әкесіне ас бергенін, сол
асңа жеті дуан елді шақырып, шұжықтай
семіз шіркейді шалып, сайдан ақ май
ағызғанын жырлапты (ҢЕ).
ЖЕТІ ДҮСПАН к ө н е. Жеті түрлі
жау, жеті түрлі цырсыц-кедергі. (Байлықберекені жеті санымен айту сияқты адамға жаулыңты, зиянды, адам мінезіне жат
істі жеті санымен айту да бар).— Ойбайау, бұрынғылар біліп айтңан ғой. Бұл
әйел — жеті дүспанның бірі. Ер жігітке
опа берген бе? (Ә. Н.).
ЖЕТІ ЖАСЫНАН Ежелден, әуел бастан, царғадайынан, царшадайынан, бала
шағынан. Жеті жасынан-ац көргені мол
(AT).
ЖЕТІ Ж¥РТ Көп ел. Сізге патша жіберді, Ңұралай қызын бергелі, Көріңіз ханның бақтысын, Жеті жүрттың жақсысын,
Күлмес хан сізді шаңырды (М3).
ЖЕТІ ЖҮРТҢА ӘИГІЛІ [БЕЛГІЛІ]
Үлкен-кіші түгел біледі, бар ел-зкүртца танымал. Бүл жеті жүртца әйгілі сайңал
емес пе (Ә. Н.).'
ЖЕТІ КЕНТТІ ҢҮРТТЫ Неше буын
жацсыны цүртты, жалмады, жойды. Қүртцан жеті кентті ңара кер-ай Көшке жаяу
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жүрсем де алмаймын-ай. Өзі жауыр, өзі
кәрі, ақсаң екен, Мұныңды алып елге бармаймын-ай (С. А.).
ЖЕТІ ҢАБАТ ТАУ ҮСТІ Адам аяғы
әзер жетер циын, алыс жер. Ңаламым талпынады жазайын деп, Бұйырсаң, хак жолына жарайын деп, Керегің жеті цабат
тау үстінде, Көмілсе, жібер мені, қазайын
дел (М. Ңал.).
ЖЕТІ ҢАЗЫНА Байлыц көзі, байлыц
цұт-берекенің бірі. Диірмен де жеті цазынаның бірі ғой, соған барғалы қоң жинап
алды (AT).
ЖЕТІ ҢАРАҢҒЫ ТҮН © ЖЕТІ ТҮН
Тастай цараңғы түн, түн іші, беймезгіл
уацыт. Айнала көзге түртсе көргісіз, Жеті
цараңғы түн (С. М.), «Жеті цараңғы түнде
мына күймен қолға түссем, алдымен ұры
деп ұрады ғой»— деп ойлады баспалдақтың жанында бұғып тұрып (X. Е.). Кім
істегені белгісіз, әйтеуір, жеті түнде, барлык, жұрт ұйқыда жатңан шақта, ояз жатңан уй лау етіп өртене бастады (М. Ә.).
ЖЕТІМ ҢАЛДЫ Ата-анасынан айрылды. Жетім цалып Еспенбет, Қолында соның ер жеткен. Он төрт жасқа келгенде,
Еспенбеттей еріңнің Туған ел ойын тербеткен (Д. Б.). Кірекейді атпа, ңонжығы жетһч цалар (AT). (Осындағы «кірекей»—аюдың ұрғашысы, «қонжық»— оның баласы).
ЖЕТІМ ҢЫЗДЫҢ ҚҮНЫН СҮРАДЫ
Арзан болса да, ацы сүрады, арзан болса
да, ацысын талап етті. Өз ңолыңда болса,
шошқа демей-ақ жетім цыздың цұнын сұрарсыц (М. Ә.).
ЖЕТІМ ҢЫЗДЫҢ ТОЙЫНДАИ Елеусіз, берекесіз деген үғымда айтылады. Сенің тойың жетім цыздыц тойындай болмауына кепіл боламын (AT).
ЖЕТІ НАН ҢҮДАЙЫ 0 ЖЕТІ ТИЫН
САДАҢА © ЖЕТІ ТИЫН НӘЗІР Ертеде
бір нэрседен цатты цорцып сескенгенде,
яки сыйынғанда цүдайға, аруацца жалынып, кездескен. циындыцтан өзін сацтауын
тілеп, жолына імал, зат, ациіа атап отырған. Оның саны жетеу болуы шарт болған.
Түнеугүні бір ңатты ауырғанымда зындандағы пәнделерге жеті нан ңүдайы айтып
едім, сол нанымды әкелемін (ҢЕ).
ЖЕТІ НАСЫРЫМ ЖЕРГЕ КІРІП, БЕТІМНІҢ СУЫ БЕС ТӨГІЛІП Әбден үялып,
бетімнен отым шығып деген мағынада ай
тылады.
ЖЕТІСІН БЕРДІ Өлген кісінің артын
күту; қайтыс болған кісіге жеті күп өткен
соң, цүдайы садақа берді, оны еске алу
үшін жүрт жинап, ас берді. Тек Дөркенбайдың жетісін беріп болған соң, Абай мен
Дәрмен бұл ауылдан ңайтатын шакқа жеткенде, жаңағы түйінді Абай аңыл қоса
отырып, Жаңылмен бірге шешті (М. Ә.).
ЖЕТІ ТЫЛСЫМ Қүпиясы мол, хауіпті.
Төменгі Меке жолында, Жеті тылсым дариялар бар (ҚЖ).

жоқ

ЖЕТІ ШӘРІП д і н и. 1) Кәлем шэріч,
2) Мүшцат шәріп, 3) Һидан шэріп, 4) Байтулла (һзрэм) іиәріп, 5) Ша,м шэріп, 6 ) Хүдіс иіэріп, 7) Бұхар иіәріп.
ЖИРЕНІШТІ КӨЗБЕН ҢАРАДЫ Жацтырмады, ала квзбен царады. Осыдан
кейін ол маған ит тнген табақтай жиренішті көзбен царайды,— деп, сөзін тамам
етті (ҢЕ).
ЖОҒЫН ЖОҚТАДЫ Жыртысын жыртты, мүддесін жоцтады, сөзін сөйледі.
Октябрь төңкерісінен кейін патшаның жогын жоқтап шыға келген көп генералдан
Орынбор атаманыкың бір артықшылығы
бар... (Ә. Н.).
ЖОҒЫНЫҢ ОРАЛҒЫСЫ БОЛСЫН!
Жоғалған зат, мал цайта табылсын деген
^іағынада айтылады. Ңайғырған кара күннің ңараңғысы, Томсарған тоғайдың тораңғысы. Жалғыз-аң жылқышы құс көңіл
айтып, «Жоғыңның болсын, — деген,—
оралғысы!» (I. Ж.). Бала күнімде ауылда
қой жоғалды деп естуші едім. Сіздің ауылдың адамы жоғалыпты, оралғысы болсын
(С. Сұбх.).
ЖОҢ ДЕГЕНДЕ Құрығанда; ең болмағанда. Жоц дегенде бір келіп кетсе, қайтеді екен? Жок дегенде бір ңыздың ңұны
бұл (AT).
ЖОҚ ЖЕРДЕ Бекер, босқа, қүр бекер,
тектен-текке. Ңырық уәзір жоқ жерде өлтіріп, қырып тастайды ғой!— деп, жүруге
ыңғайланады (ШС).
ЖОҢ-ЖІТІК АДАМ Кедей,— Мынаны
Айганшаның кішкене ңызына апарып бере
ғой. Жоц-жітік адамдар, ұсақ-түйеіске де
тапшы,— деді (Т. А.).
ЖОҚҢА ЖҮЙРІК ЖЕТПЕЙДІ Қолы
цысца кісінің жұртца берері болмағанда
айтылады: жоцтыц аты жоц, оған еш нәрсе істей алмайсың деген мағынада. Есіркеген шалды аяп кетті.— Қысылмаңыз, отағасы, барға мэзір, жоққа озір... Біз ықыласыңызға да ризамыз.— Ия, жоцца жүйрік жете ме?— деп, шал ауыр күрсінді,—
ренжімесеңдер болғаны (I. Е.).
ЖОҢ ҢЫЛДЫ Түцылын ңұртты, көзін
жойды. «Достық» атты ңұралмен, Талқандап жауды жоц цылдъщ (А. Т.).
ЖОҢ СӨЗ Рстсіз, цисынсыз әңгіме, бос
сөз. Мәмбет те Катямен жоц сөзді әңгіме
қылып, жатпай отыр (I. Ж.).
ЖОҢТАН БАРДЫ [ӨЗГЕНІ] Әр нэрсені, кез келгенді, ауызға түскенді. Под
носка бөтелкемен арақ толды, Бір-екі жаксы рюмка дайын болды. Жоцтан барды
сөйлесіп, сауңым салып, Алысты пияланы
оңды-солды {Абай).
ЖОҢ ТАПСЫРДЫ д и а л. Жоц сұрады, жоғын іздестірді, сұрау салды. Әбіш
кешелі бері жоц тапсырып жүр (Сем.:
Абай, Ақсу., Көкп.).

ЖОҢТАУ
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ЖОҢТАУ САЛДЫ Жоцтау айтты, дауыс цылды. Әр жерде сұлаған өлік, оны
қоршап, жоцтау салған әйелдер (I. Е.)
ЖОҚТЫ АЙТТЫ Не болса, соны айт
ты, бос сөз сейледі. Ай, ңойшы әрі! Ол ңай
бір әулие дейсіңі Жоцты айщаны несі
(ҢЕ).
ЖОҢТЫҢ ҢАСЫ Тіпті аз, жоқ десе болады. Біздің облыста бұрын миллионер
колхоз аз болушы еді, ал, биыл миллионер
болмаған колхоз жоцтың цасы (Ж. С.).
ЖОЛ АЗЬЩ Ацын бұл жерде рухани.
нәр, байлыц туралы айтып отыр (АС).
Өткен соң базар, Қайтқан соң ажар, Нө
болады ңұр қожаң. Кеш деп кайтар жол
емес, Жол азығым мол емес (Абай).

нім, Жол болсын, балам, дегенде, Жөнімді
айтып бергенім (М3). Ей, диуана, жол бол
сын, Жеке басың ңол болсын. Олжа басың
мол болсын! Атыңның басы шапшактай,
Садағың оғы бұршақтай, Диуана саған
жол болсын (АБ). 2. Мұныц жөні цалай,
мүнысы несі деген мағынада айтылады.
... Мына жазығы жоқ жұртңа істеп отырған ңиянатына жол болсыні Есіркегеннің.
көз алдына тағы да ңараша үйдегі сурет
елестеп кетті (I. Е ).
ЖОЛ БОС Бөгет жоц, кедергі, тосцауылжоң, беті цағусыз. Білгенге жол бос, Болсайшы қол бос, Талаптың дәмін татуға.
Білмеген соқыр Ңайғысыз отыр, Тамағьг
тойса жатуға (Абай).

ЖОЛ БІЛМЕЙДІ Жөн таппайды, айцын бағыт-бағдары жоц; салт-дәстүрді ескермейді. Өрнексіз жол білмеген надандарға Туып ең накыш беріп, өрнек шашып, Ңараңғы көңілімнің ай мен күні,
Жарығың
азаймады
күңгірт
басып
(Ә. Тәң.).
ЖОЛҒА ҢОЙДЫ Жөнге келтірді, ретке, тәртіпке түсірді. Мектепте оңу-тэрбие
жұмысын жолға цоюды да алдымен осы
кластан бастау ңажеттігі аның болды
(М. И.).
ЖОЛҒА САЛДЫ 1. Өмірге бағытьш,
бетін түзеді. Жамандар жақсы болар ма,
Тәңірім жолға салмаса, Жамандардың ғадеті, Өзін ұлық көрген соң (Д. Б.). 2. Барар•
жағына жөн сілтеді.
ЖОЛДА ЖАТҢАН ЖОЛБИКЕ Кім кәрінгенмен көңіл көтеретін, «жүрісі» көп
әйел. Балуан Шолаңтың Ғалия туралы ңорытңан ойы жұрттың ол туралы өсегі қате: ол жолда жатңан ,жолбике емес (С. М.)„
ЖОЛДА ҢАЛДЫ Жете ал,мады; болдырып түрып цалды; ілесе алмады, маңайлшмады. Ңас жүйрікке жолыңсаң, Жолда
цалмас күй таңдап, Ңазан аттың осалы
Таты болар ңақаңдап (М. Сүл.). Өнерде
жас таланттан жолда цалды, Тотығып, жабыланып, шау тартқан соң (АӘ).
ЖОЛДАН АДАСТЫ [ЖАҢЫЛДЫ,.
ТАЙДЫ] Дүрыс жолдың жөн-бағытынан
бұрыс кетті; алған бағыт, ұстаған и-деясынан теріс тартты. Достар арасын ала сөз
ашса, ынтымақтың қиюы қашса, жақсы
жолдан адасар, жамандықңа жол ашар
(Ө. Т.). Адасса жолдан жацылып, Тура бас
та, жолға сал (ҢЖ).
ЖОЛДАН АЗДЫ [ШЫҢТЫ, ТАЙДЫ] 1
Азғындады, бұзылды; бүрынғы салтынан, дэстүрінен тайды. Әрбір ойда жүрер
ол, Жұртңа бүлік салар ол, Жаңсылар'
жолдан азар ма, Ниеті жақсы болған соң.
(Д. Б.). Бала, ата-баба жолынан тайып шыЖОЛ [ЖОЛЬЩ] БОЛСЫН?! 1. О баста ғып,
олжаңды үлкендерге байламағаның
жолаушыньің цайда бара жащанын білу қалай?
(ШС).
үшін ңойылатын сүрац. Кейін сәт сапар
тілеу сияцты ауыс мағынаға ие болған.
ЖОЛДАС БОЛМАС Мәңгі-баци бірге
Осы шығар ханым деп, иіліп сәлем берге- жүрмес, үнемі серік болмас. Ңу өмір жол-

ЖОЛ АЛДЫ Кезекті бүрын алды. Бай
болса күйеу жағы, дәулетке мол, Нәсілі
болса дағы қызылбас құл. Өздері шикі надан, лас болса да, Көп малдың арңасында
алады жол (М. С.).
ЖОЛ АШТЫ Мүмкіндік туғызды, жағдай жасады. Май айының басында болған
облыстық партия комитетінің кең мәжілісі
жасаған үлкен екі корытынды, екі сала
бойынша келеді, жаңа, үлкен шаралардың
әр алуан әзірліктеріне жол ашты (М. Ә.).
ЖОЛ АЯҢ Сапарға шығатын адамныц
жолдас-жораларын шацырып беретін дэмі.
Москваға жүрер алдында Орынбай жол
аяц жасап, көрші шопандарды шаңырған
еді (ҢӘ).
ЖОЛ БАСТАДЫ Басшылыц етті, соңынан ертті. Түманнан көзіңді ашңан, кедей
халқым, Болғанда өзі сұңқар, тұяғы ал
тын, Жол бастап, жұртшылыңңа жөн сілтеген, Ленин еді данышпаным қызыл жалңын (ҢСХЭ).
ЖОЛ БАЙЛАУ БОЛДЫ д и а л. Кедергі, цырсыц, бөгет жасады. Бұлардың көңіл
аудармауы бұл жұмыстың орындалуына
жол байлау болып, жоепардың орында
луына кесірі тиді (Ақт., Байғ.).
ЖОЛ БАСТАУШЫ Тағдырына бағыт,
жөн беруші. Тән жаратқан жан берген,
Тәуекел қылдым «аллаға», Жол бастаушы
өзіңсің (БЖ).
ЖОЛ [САПАР] БАУЫРСАҢ Үзац жел
то арналып пісірілген бауырсац. Жеңгем
пісіріп берген сапар бауырсацты жарты
жолға жетпей-аң жеп ңойдым (AT).
ЖОЛ БЕРМЕДІ Кезек беріп, алвына
түсірмеді, өзінен алға салжады, ілгері жібермеді. Сенің бар бір колхозың «Ағашты
көл», Атағы асқан колхоз, табысы зор.
Жарыста социалистік жеке келіп, Ешкімге
екі дайда бермейді жол (О. ПІ.).
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•дас болмас, әлі-ақ өтер, Өз күлкіңе өзің
қарың болма бекер. ¥ятың мен арыңды
малға сатып, ¥ятсызда иман жоң, түпке
жетер (Абай).
ЖОЛ ЖАПАСЫ Сапардың циындығы,
азабы. Ңыз Жібектің дертінен, Көрейін деп
барамын Мехнатты жолдьің жапасын
<ҚЖ).
ЖОЛ ЖОРҒА Бір цаімиіылыц жорғасы
бар, жүрісі жайлы ат. Мынау — көбік ңарда үш қасңыр соққан ат. Азыраң жол жоррасы бар... (Ғ. М.). Кертөбел аттың кербез
жол жорғасына дөңгелек толық денесі тербеліп, Молдаңым да шірене отырған күйінде (С. Б.).
ЖОЛ ЖУРДІ [ТАРТТЫ] Сапар шекті,
■бір бағытца бет алды; аттанып кетті. Баяғыда Мұрат деген кісі жол жүріп келе жатып қатты шаршайды, шөлдейді (ҢЕ). Енді, біразда, кеш бата бергенде, осы үйдің
түйесін алып, екі жауапты қызметкер сол
түйеге мінгесіп, колоннаны іздеп, тағы да
■кейін қарай жол тартты (М. Ә.).
ЖОЛ КЕСЕР 1. Шолушы. 2. Қарацшы,
тонаушы. Бір жол кесер жүрген жүргіншілерді талан-таражға салды (ҢЕ).
ЖОЛ КӨРДІ 1. Жол білді, жер таныды.
Жолды бастап келе жатңан — Шәке. Ол
жас та болса, жүріске берік және салқылығы жоң, бойы жинақы жігіт. Оның үстіне, аңшылықпен бұдан бұрын да екі ңыс
салбурында болған, жол көрген, ысылған
■сияңты (М. Ә.). 2. Тәлім алды, үйренді,
әдет-ғүрыпты сацтады. Үлкендер арасында
жүріп, көп жол көрді, жөн таныды (AT).
ЖОЛ [ЖӨН] КӨРСЕТТІ [СІЛТЕДІ]
Басшылыц жасады, өміріне бағыт сілтеді.
Дүниеде барлық жаннан мейрімді ол,
Адамға баңытты сол көрсеткен жол (Жам■был). Ән салып тоғыз жастан сайрап жүрмін, Талай-талай балуанды жайлап жүрмін. Жаманға жол білмейтін жол көрсетіп,
Арбаға бұзаудай ңып байлап жүрмін
(Б. Ш. Б.). Ел ішіне сау келсең, Тағлым
айтпас ер ме едің? Жол көрсетіп сонда өлсең, Арманым бар дер ме едім? (Абай).
Түр, мазмұн мәселесі жайлы әдебиет тәжірибесінде болған қате ұғымдарды сын
кезінде көріп, түзетіп, дұрыс жол сілтей
алмады (М. Ң.).
ЖОЛ ҢУДЫ Жолға түсті, ізін, бағытын ұстады. Алғысңа әр кез кезігер, Әке
көріп жол цуған (АТ). Жол цуған ңазынаға жолығар (Маңал). Тез бәлеге жолығар
Есеппен жүріп жол цуған. Әуеде бар көк
шұлан, Әуезі төмен аңңудан (Б. Ө.).
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ЖОЛ СОҢТЫ БОЛДЫ Үзац жүрістен
цалжырады, шаршады. Жол соцты боп,
күйі қашып келген қой мен ешкі топырлап, бүрсиіп, бірін-бірі ықтайды (Т. Ә.).—
Октябрь емес, Октябрь жемістерін ауылға
жеткізгім келеді. Жетпей жатыр, жол соц
ты болыті жатыр (Ғ. Мұс.).
ЖОЛ ТАЛАСТЫ Бэсекеге түсті, кезекке таласты, бац сынасты. Тамам керуен
Баянға жол таласып, Ажал жетіп, сол
жерде ңырылады (ҚКБС). Жеңуге, қор
ңылуға тағы да ұста, Өзіне күндес шықса
жол таласцан (Абай).
ЖОЛ ТАПТЫ 1. Бацыт берді, өмірге
жөн сілтеді. Жол тауыті саған беретін,
Көзіңнің жасын көретін, Соңыңнан сенің
еретін, Ңалмады елде адам да (Д. Б.).
2. Ретін келтірді, лажын тапты.
ЖОЛ ТОСТЫ Жүретін жолын аңдыды,
күтіп жатты. Жолбарысқа жол тосцан
Ңазалы құлан тап болар, Бой жасырып
ол жыртңыш, Шыға бір шапса сайлаудан
(Ш. Б.). Тау жаңғырығып, ән қосып, Үрген итпен айтаққа, Келмеп пе едің жол
тосыті, Жолығуға аулақңа (Абай).
ЖОЛ ТҮСТІ Сәті келді, кез келді-, сәтімен кез болды. Құдай айдап сіздерге жол
түскені (АТ). Егер бұл үйден біреу жол
түсіп Алматыға бара қалса, бұған әдейілеп соғуды, ңонақ болуды Есен көп-көп
өтініп, адресін беріп аттанған еді (М. И.).
ЖОЛ ШЕРТТІ д и а л. Әңгіме айтты,
жол ермек әңгіме айтты. Есімбеков жолдас, жол шертіціз (Ңос., Аман.).
ЖОЛЫ БАЙЛАНДЫ Бағы жанбады;
бөгетке үрынды, кедергіге үшырады. Жоқтыңтан жолы байланып, Кеңеске басы кірмей жүр, Жігіттің не бір сығайы (Б. Ө.).
ЖОЛЫ БОЛДЫ [ОҢҒАРЫЛДЫ] 1. Тілегі цабыл болды. Тәжидің жолы болды.
Шалматай бай «кепілсіз-аң жиырма қой
берейін»,— деді (I. Ж.). Осы ұзақ сапарымда менің атңосшыдан жолым болды
(С. К.). 2. Олжалы болды, сапары оң
болды. Айдардың бестен, оннан аттандырған кісісінің көбі талай келіп, жолы
болмай, бос ңайтқан (М. Ә.). Бұл жолың
оңғарылмас сенің балам (ҢКБС).
ЖОЛЫ КІШІ 1. Жасы жас\ іс, жол,
сөз бастауда кезек жасы үлкенге берілгенде, жасы кішілерге айтылатын ескерту.
2. О баста кішіліктен келіп туса да, ескі
цазац салтында жасы үлкен болғанына
царамай, күйеудіц жолы кіші деп ұғынылады. Жасы үлкен болса да, жолы кіші,
Ңолын тартып отырса, күйеу кісі (АӘ).

ЖОЛЫ ЖІҢІШКЕ Тосцауыл, кедергісі
ЖОЛ САЛДЫ 1. Жүретін жолын та- көп; көрер көзі, аңдушысы көп; цадызартты. Біздің ңұрыш қалың қол Ңайнап ! мы есептеулі деген мағыналарды береді.
қырда айқасып, Алдына оқпен салып жол, (Ңазақтың ескі салтында бұл фраза көбіЖатыр жаумен шайқасып (Т. Ж.) 2. Үлгі- не әйелге, күйеуге арналған; оларды жолөнеге көрсетті, бастаушы болды. Тамам жораға араластырмаудан келіп шыққан).
жұртқа бұзық болма, түзік бол деп, жар- Тағы да бас ңосқаным Жағалбайлы, Жылқысын көптігінен баға алмайды, Сол елді
льщ шашып, жол салады екен (Абай).
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өзім іздеп кетер едім, Жіңішке әйел жо
лы таба алмайды (ҚЖ). Күйеудің жолы
жіңішке деуші еді, сен тал түсте қотанға
шапқан қасқырша келесің ғой, тегі (AT).
ЖОЛЫ ҢЫРСЫҢТЫ Ісі оңбады. Ңап,
жолым цырсығып жүрген бейбаң едім, бұ
да соның салдары ғой,— дедім (ҚЕ).
ЖОЛЫНА БОЗ ҢАСҢА АЙТТЫ Садаца атады, цүрбаидыцца мал атады. Барайын деп келіпсің, сөзге «еһе» деп, Боз қасцаны мен айттым жолыца деп (ҢКБС).
ЖОЛЫНА ЖӨРГЕМ ІЛЕСТІ [Т.ТТТНДТ]
Жолы болды, олжалы болды. Бала тоңған
шығар... жолына жөргем ілеспей, үйге
келмейтін әдеті емес пе, оның (С. М.).
ЖОЛЫНА Ң¥РБАН [ҢҰРБАНДЫҢ,
ПИДА] БОЛДЫ Өмірін цүрбан етті, садарасы болды. Ңұдай-ау, осы жалғыз баламды алғанша, жолына цұрбандыц болайын,
мені ал,— деп жылапты (ҢЕ). Қарасам
ертелі-кеш көзім талмас, Жолыңа пида
болсын бұл ғаріп бас, Бағасыз дүниедегі
ай нұрындай, Жүзіңді бір көрген жан
қайғылы бас (А. Ңор.).
ЖОЛЫНА ҢҰРБАН ҢЫП ШАЛДЫ
Садаца етті. Ңаныңды сенің алуға, Құрбан
цып мыңнан шалуға, Ордасына оқ атып,
Сен үшін ойран салуға; Ңаныңменен еттім серт (АЖ).
ЖОЛЫНАН ЖАРЫЛҢАСЫН! © ЖО
ЛЫ БОЛСЫН! т і л е к. Бетінен жарылцасын, сәт сапар болсын, аман болсын! Ал,
жақында бөтен ұлттан жалғыз сырласы
Иосиф Гербурт Жүсіп үшті-күйлі жоң болып кеткенде, тұнжырай отырып: «Айдыныма келіп қонған ақңуым еді, сірэ,
көлім тайызданайын деген екен, жолынан жарылцасын»,— деген де қойған
(I. Е.).

ЖОЛЫНАН ҢАЛДЫРДЫ Сапарына
бөгет етті, жібермеді. Не оймен қосқанын
кім біледі? Достықпен ңосқан болса, жолынан цалдыр,майыц, дұшпандыңпен қосқан болса, сыр алдырмайың, соларды ор
та жолдан қайтарып жіберсек екен (ШС).
ЖОЛЫНА ТҮСТІ © ЖОЛЫН ҢУДЫ
[¥СТАДЫ] Үлгісімен істеді; ізімен жүрді; бағытын үстады. Әкем мен шешем
үшеуміз отырып ақылдасып, Ыбырай ағаның жолына түсуді ұйғардық (С. К.). Ңазаңта күйге мұхит Ңұрманғазы, Ел мұңы,
ердің кегі, жастың назы. Сол ерден соң
туса да жолын цуып, Бұл күйші — бүгінгі жұрт өнерпазы (Д. Е.). Үй иесінің шын
аты Ахмет, бірақ дін жолын цуып, тақуалық жасап, молдалық ңұрғанына қарап,
оны жұрт Ңарамолда деп атап кеткен
(Ж. Ж.).
ЖОЛЫН АНІТЫ Бацытын жандырды,
жолын болдырды. Ердің жолын тәңір
ашса, Адаспас ңара тұманнан, Ңалыңға
салсаң қайырып, Аң кетпейді ңыраннан
(Б. Ө.).

ЖОЛЫНДА ӨЛДІ Жолына жанын
цүрбан етті. Ілгері тілеудің бәрі де орындалмай-ақ ңойсын. Ңысқа тілеу, бірак,
тілеу тілесін жас! Сонысы осы жолц.
тек, Керімбала! Соның жолында өлу. Біраң, білегінен ұстап өлу (М. Ә.).
ЖОЛЫНДА Т¥РДЫ 1. Алған бағытына, ниет еткен ісіне көлденең түрды, кедергі болды. 2. Алдын кес-кестеді. Енді
кездеспе маған, түрма жолымда, кездессең, раңым күтпессің, ңара жерге қағып
жіберермін (Ғ. М.).
ЖОЛЫН ҢИДЫ Кезегін, үлкендік, дэреже кезегін берді. Ореке, сөз бастайын,
жолың цисаң. Мүрит боп ең ғой пірге сен,
Зейнолла ишан. Жаңа тағы өңкеңдеп қол
тапсырдың Шұлғыған аң сәлделі бұл қай
ишан (А. Ңор.).
ЖОЛЫҢА [ҢАДАМЫҢА] ГҮЛ БІТСІН! т і л е к. Сапарың, не келу цадаімың
цұтты болсын! деген мағынада.
ЖОЛЫҢА ЖУА ШЫҢСЫН [БІТСІН]
ң а р ғ ы с. Жолың болмасын, ісің оңға
шаппасын. Жолдама алып ңолына, Барганда сонау төскейге, Бітпесе жуа жолы
на, Ңайда да адам өстпей ме! (Қ. К.):
ЖОЛЫН ОҢҒАРА КӨР! т і л е к. Жо
лын цыл, жолын бер. Я, құдай, жолымды
оңғара кәр,— деді ішінен (Ә. Н.).
ЖОЛЫҢДЫ ТАП Өз жөніңмен жүр,
жөніңді тап; бағытыңды, әмірлік жолыңды ізде. Беу, Ақан! Өзіңнід; қате жолда
болып келгеніңді әбден түсінген екенсің
ғой. Бізге өз жолдарыңды тап деген екенсің ғой, ңалай өсиетіңді есіме алмай келгенім! (I. Е.).
ЖОЛЫ ҢЫРСЫҚ Жолы болмайтын,
сапарының сэті болмайтын, үнемі бір
нәрсе кедергі боп жүретін кісіге айтылады. Осының жолы цырсыц болушы еді,
ертпей-ақ қояйың, бэлені ;(АТ).
ЖОЛЫ [САПАРЫ] ОҢ БОЛДЫ Дегеніне жетті, ойлағаны болды. Ңызыл тулы
дивизия Сапарларьің болсын оц\ Күлімдей барып, күліп қайт (Д. Ә.).
ЖОЛЫ СУЫҚ Теріс жолды, жолы
арам кісі туралы айтылады. Ендігінің ба
тыры жолы суыц. Кісі өлтірген батырлың,
ұрлық, қулың, Кітапта мұның бәрін дейді
бұзық (А. Қор.).
ЖОЛЫ ТАР Жауапты, циын, алмағайыбы көп. Сүйегім жасық, буын бос, Біраз
ғана айлам бар. Айлам құрсын білемін,
Болыстықтың жолы тар (Абай).
ЖОЛЫ ҮЛКЕН Бас рудың адамы, не
атасы, экесі үлкен кісі туралы айтылады;
кыамет бабы, жоғары кісі туралы да ай
тылады. Батырбай жұрттың неге күлгенін
алғашңы кезде ұқпаса да, артынан сезіп:
«Жасы кіші болса да, жолы үлкен болған
соң айтам да, оған несіне күлесіңдер»,,—
деп кейііс қалды (М. И.):

—

207—

ЖОНЫНАН ЖАРЫЛҒАН 1. Семіз.
Соңыр қария бұрынғы тоқал үйін темірмен шатырлатып жатыр. Ол аз күнде
«көк төбел» үйлі болады. Үнемі жүруші
еді, қазір жонынан жарылған жирен аты
бар (М. Ә.). 2. Өте бай. Байлығы теуіп
сыртына, ЛСондарынан жарылған, Отан
үшін қажеттің Бар керегі табылған;
Отан үшін еңбектің Дабылы күшті қағылған, Мақтауыма сыярльщ Ырыс құты жер
болды (Н. Б.).
ЖОНЫНАН [ЖОН TEPICIHEH] ТАСПА [ҢАЙЫС] АЛДЫ [ТІЛДІ] 0 ЖОН
ТЕРІСІН СЫПЫРДЫ [СЫДЫРДЫ] 1. Өлімші етіп сабады, азаптады. Ерлігі елең
қылмайды. Бір өзіңнен басқаны, Ңайырымсыздығы талайды, Жонынан алған
таспаны (Б. Ң.) — Теңіз жанды тентегім,— әкем мені жерден жоғары көтеріп
алды,— рұңсатсыз кеткендігің үшін жоныннан қалың таспа тіліп, алаңанымның
айызын бір қандырармын деп жүр едім.
Ңап, үмытып кеткенімді қарашы. Жарайды, бір жолға кешірдім (Ә. С.).— Оңбаған
күң, тұра тұр, байың келсін, жоньіңнан
таспа алдырмасам, менің Зейнеп атым
ңұрысын! — деп, Зейнеп ңазанды бұрынғыдан жаман шақырлатып былғады
(Б. М.).— Нені тосамыз? Атаңның басын
тосамыз ба? Сөзді доғар да, іске көш!
Ертең кешке қайта оралам. Егер де, орындамасаң, жон теріңді сыпырам, қашан
айтты деме! {3. Ш.). 2. Өлтіре тілдеді.—
Жаңсы келдің ғой. Тілеуің берсін, осылардьщ жон терісін сыдырған өлеңдерің
бар ма, Абай екеуіңнің? — деді Оспан
Дәрменге (М. Ә.).
ЖОНЫН
[ЖОТАСЫН]
КӨРСЕТТІ
1. Қашып кетті, тайыті тұрды. Осы алысқа
екі күн өтті, жонын көрсеткен жау да
жоқ, алғанын қайтарған ел де жоң (Ғ. М.).
Бұрын біз күшті болып жүрген уаңытта
бос болып көрініп, жылмаңдап жүрген
адам суретіндегі талай пасықтар басқа
ңиыншылық түскенде жондарын көрсетті
(С. С.). 2. Қыр көрсетті, царсылыц пиғыл
білдірді.— Спесікті қайтесің? Өзің кімге
қарсысың, спесікке ме, ұлыңңа ма? —
Үлыңңа да, саған да қарсымыз, ал? ¥льщ
деп жотасын көрсетуін, ең алдымен ұлығыңмен боламыз, бер спесікті (М. Ә.).
ЖОРА БОЛДЫ д и а л. Жолы болды.
Жора болар ма екен деп, осыны бір нэрсеге сактап едім (Ң. орда, Сыр.).
ЖОРА ҚЫЛДЫ 1. Жорыды, ырым
цылды. 2. Лайыц көрді деген шағынасы
да бар; ырым-жоралгы болды. Сөз сұрасам: «өлееің»,— деп бересің, Ңалай жора
ңыласың. шешем, сірэ (ҢКБС).
ЖОРТҢАН АҢ, ¥ШҚАН Ң¥С АТАУЛЫ Жер бетіндегі барлыц жан-жануардың бәрі. Бізді арыстан күтіп отыр. Ол
таудағы жортцан ац, ұиіцан цұс атаулыға
патша болу үшін, кеше оеында келіпті
(ҢЕ).
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ЖОРТҢАНДА ЖОЛЫҢ БОЛСЫН,
ЖОЛДАСЫҢ ҚЫДЫР [ҢЫЗЫР] БОЛ
СЫН! Сапарға, я соғысца аттанған кісіге
берер бата-тілек. Күтіп отырған көп ауыл
Аманға «жол болсын» айтуға күн шықпай жиналды,-— Жолың болсын, жолдасың цызыр болсыні — Дұшпаның жерге
ңарасын ...— деп, кемпір-шал, ңұрбы-құрдас бір ауыздан тілеу тілеп, арбаны қоршап тұр (Ғ. Мұс.).
ЖӨН АЙТТЫ 1. Жөн сілтеді. 2. Ақылкеңесін берді. Ңысңа күнде ол ңамтып
Шығады ңырың колхозды. Бәріне де жөн
айтып, Маздатады мол сөзді (Ң. Б.).
ЖӨН БІЛДІРДІ Анығьш айтты, дурысын сездірді. Жылан Бапы жеріне, Жер
астының еліне Шыға келген мезгілде, Тіл
бітіп саған, Шалқұйрык;, Жөн білдірдің
еріңе (ҢЕ).
ЖӨНГЕ БЕРДІ Әділдігіне, билігіне
салды. Сегіз би сегізіңе бердім жөнге. Шідерімді таң ңалар көрген пенде. Шідерімнің бағасын сұрасаңыз, Бағасы болады
оның жүз мың теңге і(Б. Ңож.).
ЖӨНГЕ ЖҮРМЕЙДІ Айтцанға көнбейді. Сырттан ғайбат ңылғанша, Айт көзімен өзіне. Айтқан жөнге журмеген, Менменсіген зор кеуде Ңиық жүріп кете алмас, Аспанменен өте алмас, Алдындағы
жолығар Құдайдың құрған тезіне (Ш. Ң.).
ЖӨНГЕ КЕЛДІ Келісті, көнді, қарсы
болмады. Гүлжан оған болар еді-ау разы,
Жөнге келсе ашулының біразы. Кеше түсте жыламасын қыз қалмай, Жэмила мен
Кәшек болды наразы (X. Ер.).
ЖӨНГЕ САЛДЫ 1. Жолға түсірді, бетін жолға салды. 2. Дұрыс бағыт берді,
тәртіпке шацырды. Халық ағасы жұрг
қорғайтын панадай, Адасңанды жөнге салар данадай. Қара халың жөн білмейтін
адасқан, Соңынан еріп халықтаған баладай (С. С.). Солардан бас ңорғау ретінде
және бір жағынан жаманын жазалаймын,
жөнге салаімын деген талаппен Абай алысады (М. Ә.). Шошығандай отырсыц, ба
тыр, неге, Жылқыны қоя бердім салып
жәнге. Қорғалап, қорыққандай түрің қалай, Бір нөрсе ар жағында көріне ме?
(БЖ).
ЖӨН [ЖӨН-ЖОСЫҒЫН] СҰРАДЫ
1. Аты-жәнін, цайдан келе жатцанын білгісі келді. Рақымшылығы түсіп, екі баланың сүлулығына таң қалып, жөн-жосығын
сұрады (ҚЕ), Бір арық көк атты екі жаяуды түрткілеп әкетіп барады. Есім дауыстағанда, екі жаяу тоңтай қалды. Есім
жөн сұрады (М. Ә.). 2. Жол-бағыт сурап
білді.
ЖӨН КӨРДІ Дүрыс деп тапты, мацүл,
лайык; санады, үнаттьі. Жағасы кызыл
ерлердің Жорығын жырлап беруді Жүрегім сүйіп жөн кәрдім (Жамбыл).
ЖӨНІ БӨЛЕК Ерекше, өзгеден айрықша. Рәке, аңын едің жәнің белек. Ңартай-
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ып ңалғансың ба, тұрсың не деп? Ңандай
көмек бердіңіз малшыңызға, Бұл жағын
да ңалдырмай айту керек! (Е. Ң.).
ЖӨНІ КЕЛДІ Орайы түсті, реті болды.
Жұртңа аян менің дабысым, Кеткен жоқ
жанға намысым. Би-болыстан кем емес,
Жөні келсе танысым (Жамбыл).
ЖӨНІ КЕТТІ Реті болмады, ыңғайы,
цисыны келмеді. Досым, жөні кетіңкіреп
ңалған екен,— деді Шығанақ Олжабекке
қарап,— ңуып жетіп, озып алмаса, артта
келе жатып, бер дегенге бере ме бұлар?
(Ғ. Мұс.).
ЖӨНІН АЙТТЫ 1. Кім екенін баяндады. Ағай, сіз мені танисыз ғой, апайларға жөнімді айтып беріңізші (М. И.). Алайын десем оңайсың, Алмайын десем тоғайсың, Айтшы маған жөніңді, Нағылып
жүрген ноғайсың? (ЕТ). 2. Түсіндірді;
расын, ‘Мақұлын айтты. Жо, мен соны кек
кылдым демеймін, жөнін айта,м. Ие, онда
да үндеген жоң. Өзім шешіндім де, пеш
жанына отырдым (Б. М.). Сыртыңнан естуші едім Еркеш бала, Тотыдай төңкеріліп
бері ңара, Мін тапсаң, жәнін айтып отыра
бер, Әйтпесе, айтысайың бір аз ғана
(И. Б.).
ЖӨНІН БІЛДІ Жай-жапсарын аныцтады; сырын ашты, мэнін түсінді. Ақыл да,
ашу да жоң, күлкі де жоқ, Тулап, қайнап
бір жүрек ңылады әлек. Біреуінің күні
жоқ біреуінсіз, Ғылым сол үшеуінің жөнін
білмек (Абай). Әмірхан Ақтарланын іздеп
келіп, Аңырын қағыстырып жөнін. біліп.
Жылқымен жібергенін көзі көрген, Соңынан жылқышының жансыз еріп (И. Б.).—
Жолдастар, осының біз жәнін білсек ңайтеді, немене екен осылар? — деді Мәмбет (I. Ж.).
ЖӨНІНЕ КӨШТІ [ҢАЙТТЫ] 1. Дұрыс жолға түсті■ үна,мды іс істеді. Ңалтырарсың. ешенім, Ңыл көпірден өте алмай. Жөніңе көш, ешенім, Тозаңңа қарай
бет алмай (Д. Б.). Ңарымбайдай сараңдар
толып жатыр, Оны мақтап әуре болмай,
жөніце цайт (Жамбыл). 2. Жайына
отырды.
ЖӨНІН ТАПТЫ 1. Орайын келтірді,
ретін тапты. Жап-жаңа ғана өзін қайда
қоярға білмей именіп, дұрыс амандасудың да жөнін таппай мүсәпірсіп тұрған
Банудың мына әзілі Жаңыпбекке ұнап
кетті (М. И.). 2. Көңілінен шыцты. Баламның жөнін жұртым тапсын. деді, Төрт жүз
кеме ұсталар шапсын деді. Әр кемеде жүз
кісі отырғандай, Төбесін бітеу ңылып жапсын деді (БЖ).
ЖӨНІ ТҮЗУ Қолынан іс келетін, сөзге түсінетін; ниеті, бағыты дұрыс. Саған
кез келген адам шешіліп, шынын айта
бермейді. Ал, Дербісәлінің мал-мүлкінің
кайда екенін мен білем. Мен білгенді ел
біледі. Сені осы маңдағы жөні түзу, еті
тірі жігіттермен кездестірем,— деді Жантабыл (Т. А.).

ЖӨҢКІП ЖҮРДІ 1. Ағылып өтіп жатты. Көктем не? Бұлт па мынау жөңкіп
ЖҮрген, Көктем не! Гүл ме мынау шешек
атңан {Ш. Мұң.). 2. Босты, жосыды. Жұрт
ңұмда ңұландай жөңкіп жүрді (AT).
ЖӨРГЕГІНДЕ [ЖӨРГЕГІ, ЖӨРГЕГІHEH] ҢАҒЫНҒАН [YPPAH] Әуел бастанац, туа оңбаған. Жөргегінде цағынған немеңді әлпештеп-әлпештеп, аласүртңан өзіңсің, Гүлнапыс (Ш. X.).
ЖӨРГЕГІНДЕ ҮРҒЫР! қ а р ғ ы с . Кіиікене балаларға айтылады. Жасында іәрбиесі жоц, үлгісі жоц деген мағынада
жүмсалады.
ЖУАДАЙ СОЛҒЫР! қ а р ғ ы с. Тез
өлим тап деген мағынада. Мұны оқып,
ңайдан барып оңамыз. Миымыз шіріп,
жуадай соламыз (С. Т.). Бармайды келінім, өлтіріп кет, өртеп кет, аң сүтімді
садаға ңып кет, жуадай солғыр,— деп
Ділда жылап жабысады (М. Ә.).— Көк
шешек келгір-ай, жуадай солғыр-ай, ертеден ңара кешке ойнайтыны асық! Асықта
басы ңалғыр, ңаңсытты-ау...— дейді Ырысжан баласына бұзауды жамыратңаны
үшін (Ғ. Мұс.).
ЖУАН АТА Революциядан бүрынғы
ел басцарған, үстеждік жүргізген үлкен
әулет. Бұл ңаулы бойынша, мені кәнпескелеу қиын. Мал саны үш жүзге жету шарт
көрінеді. Менікі жүзге жетпейді. Өзім түгіл, әулетімде де би, болыс болған ешкім
жоқ. Жуан ата дей алмайды (Ғ. Мұс.).
ЖУАН АЯҢ КӨЖЕ Үлкен ыдысца
толтыра цүйған, бір кісі сыбағасынан артыц көже.
ЖУАНДЫҢ КӨРСЕТТІ Ірілік жасады,
тізесш батырды, үстемдік етті. Баласы ол
Мейрамның Ңуандық-ты, Көрсетті нашарларға жуандыцты. Ол заты Баяубайдың—
сол Ңуандьщ. Көрсеткен өз халқына
арамдыңты (Ж. М. Б.).
ЖУАН ЖҮДЫРЫҢ [ЖҮДЫРЬЩТЫ]
к ө н е. 1. Біреуді жалдап, еңбегін пайдаланушы, зорлап үсте,мдік жүргізуші.
Оның үстіне, осы үйдің жаңа бой жетіп
келе жатқан жалғыз қызы Үлжанды ертең осы ортаның жуан жүдырыц болысы
тоқалдыңңа алып кеткелі келмек (Ң. Сат.).
2. Алды-артына царамайтын, үр да жыц,
томырыц мінезді, өзімшіл, тізе көрсетуші
кісі туралы айтылады. Оразбай мынау
сырлас жуан жүдырыцтыларыныц бэріне
Абайды жамандаумен болған (М. Ә.).
ЖУАННЫҢ СОЗЫЛЫП, ЖІҢІІІЙСЕНІҢ ҮЗІЛГЕН КЕЗІ к ө н е. Көктемде мал
көкке тойынбаған, цысцы цор сарцылып,
жацаға ерін тае цоймаған шац; бардың
жүцарып, жоц-жітіктің үнемсіз цалған
шағы. Ңазақша айтңанда, жуанныц созылып, жіңішкенің үзілген, тоя тамаң ішуге жүзден бір адам болмаса, шамасы келмейтін кара катқақ кез еді (Б. Түр.).
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ЖУАН [БЕЛ] ОРТАСЫНДА Істің, я
юптыц, әңгіменің нац төрінде, ең ішінде,
арасында. Жатақхана маңы ың-жың...
Чемодан көтерген жастар ағылып келіп
жатыр. Солардың жуан ортасында Нұри
(М. И.).
ЖУСАТЫП ӨРГІЗЕДІ Ашса, алацанында, жұ,мса, жұдырығында үстап, билеdi; еркіниіе билеп-төстеп, барынша қатал
ұстады.— Ңызайда күшті бар ма менен
белді, Жусатып өргізетн бүкіл елді
(Д. Е.). Жусатып тағы өргізіп, Жұмсап бір
тұрсаң ңолыңнан, Ақтан болды-ау күніңіз
Арсы менен күрсіге Тайталасты үніңіз
(Б. Ң.).
Ж¥БАТҚА АЛДЫ д и а л. Көңілін аулады, жұбаттьі. Сөйтіп олар баланы жүбатца алыпты (Қ. орда, Арал).
Ж¥БЫ БЕРІК Тату, ұйымдасцан, бір
түтас, ынтымақты, бірлігі \мыцты. Ңайнаған еңбекшілер жұбы берік, Ңорыңпайтын
дұшпанынан топңа серік (ХӘ).
Ж¥БЫН ЖАЗБАДЫ Бір-бірінен ажыраспады, үнелй бірге жүрді, ынтымацта
болды, бөлінбеді. Абай айналасындағы
тілеулестер, әсіресе, денелері, бітім-тұлғалары балғын, кесек біткен, отыз-қырқы
тізе ңосып, жүбын. жазбай жүрген грузчиктер болатын (М. Ә.). Әбіш, Мағыш,
Әлмағанбеттер бір бөлек кетті де, Дәрмен
мен Мәкен ұзаң кешті жүбьін жазбай
өткізді (М. Ә.).
Ж¥ДЫРЫҒЫН ТҮЙДІ Кіжініп, жүдьірығын көрсетті, сес цылды. Ә, бәлем-ай,
тұра тұр, көрсетермін,— деп Қажырбеттің, Ержанның үйіне ңарап, Дүйсенбай
жүдырығын түйді (Б. М.).
ЖҮДЫРЫҢ ЖЕДІ Таяц жеді; соццыға үшырады. Жәмила... өтірік айтып, ұятсыздық ңылса да, тырмысып, тіс-тырнағымен жабысып көреді. Сондай-сондай
мінездері көптің көзіне түсіп ңалып, тентектігі білініп, екі-үш ретте жүдырық
жеп қалғаны да бар (М. Ә.).
ЖҮДЫРЫҢТАЙ БАЛА Кіп-кішкентай бала. Көтере алмай басымды Кеттім
бе, енді, ғапыл-ай, Жұдырыцтай баланы.
Тоңтата алмай барамын Не болды маған
апырай (М3).
ЖҮДЫРЫҢТЫҢ АСТЫНА АЛДЫ Сабады, үрып-соцты, т&мпештеді.
ЖҮҢ БОЛМАЙДЫ © ЖҮМЫРЫМА
Ж¥Ң [Ж¥ҒЫН] БОЛҒАН ЖОҢ Үнем
болмады, мардымады; түк болмады. (Көбіне алдына қойған асты азырңанғанда
айтылады). Бір көлдің суы ңарныма жұқ
болмады (ҢЕ). Е, кемпір, мынауың жүшырыма жүц болатын емес, тағы бір нәрсең
бар ма ңаужай тұратын (AT).
ЖҮЛДЫЗДАЙ АҢТЫ Қатты жүгірді,
оцша атылды. Старт берілісімен, Олег
жүлдыздай ағып алға шыңты (ЛЖ).
Ж¥ЛДЫЗ ТОЛҒАНДА д и а л. Ел
орынға отырған соң, кеш әбден түскен.
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соң. Олар жүмыс басынан жүлдыз толғанда қайтты (Алм., Кег.).
ЖҰЛДЫЗЫ ЖАНДЫ [ЖАРҢЫРАДЫ] Жолы болды, ісі алға басты, еңбегі
жанды; бацытца бөленді. Біз бірімізге
біріміз күлмей-ақ қояйың. Екеуміз де сәтсіз сорлымыз, біріміздің әдебиетте, екіншіміздің махаббатта жұлдызымыз жанбай-ац келеді (М. И.). ...Омбы қаласында
тірі бір жан білмейтін, мұжық таңылеттес, шала сауатты кісінің де жүлдызы
жарңырап шыға келді (Ә. Н.).
ЖУЛДЫЗЫ ЖАРҢЫН 1. Өмірі кіршіксіз; Ол қашаннан жүлдызы жарцын
адам. Өзінің биографиясы тамаша (Т. А.).
2. Беті ашың.
ЖҰЛДЫЗЫ ЖОҒАРЫ СЖОҒАРЫ КӨРІНДІ] Мерейі үстем, дүшпанын мүқатып,
иығы өсіп тұр деген мағынада. (Көбіне
бал ашңанда айтады).
ЖҰЛДЫЗЫ ҢАРСЫ Өш, цас. Ескі
әдет-гұрыптың ңандайымен болса да жүлдызы царсы адамды мен осыдан көрдім
(С. М.). Шіркін-ай, Еменалы екеуіңнің
жүлдыздарың қай жерде шақырайысып,
царсы қарасып тұрғанын көрер ме едім
бір (Ғ. М.). Сапар десе, жұлдызы царсы
Жарқын сабаққа одан әлдеқайда озың
еді. Өзінен осал Сапардың жекпе-жекке
өзі тіленіп ұрынғанына ол рақаттанып
кетті (М. И.).
ЖҰЛДЫЗЫ ОҢЫНАН [СОҢЫНАН]
ТУДЫ Бағы ашылды; жолы болды. (Бұрынгы уақытта баңытты кісіні «жұлдызды кісі» деп те атаған). Жүлдызың туып
оңынан, Қаруың түспей қолыңнан. Ала
тау ассын атағың, Ңарағым, жалғыз тілегім (Ң. Жапс.). Айың тусын оңынан,
Жүлдызың тусын соңынан. Хабарсыз кетсең Төлеген, Сансызбай атты ініңіз, Іздеп
бір шығар соңыңнан (Ғ. М.).
ЖҰЛДЫЗЫ СӨНДІ [¥ШТЫ] 1. Өлді,
дүниеден цайтты. Басы ауырса: «Жарьщ
жүлдьізым сөнді» дер, Бар кінәні Дәрігерге төндірер (HI. С.). 2. Бацыты тайды.
Осыдан бір жұма өткенсін, Алматыдан
министр жіберген комиссия келді, бүкіл
аурухана қызметкерлері әбігер болды.
Пыш-пыш әңгіме көбейді. «Алманы орнынан алатын бопты», «Сапар бас хирург
болады» дейді. Жүлдызы үшты. Кім таратты. Ол арасын әзірше білу ңиын
(3. Ш.).
ЖҰЛДЫЗЫ ТҮЗЕЛДІ Тағдыр таразысы оңғарылды; ісі, беті оңғарылдьі. Жүлдызы түзеліп, жолдарын оңғарып, жарық
дүниеге екеуі қайта шығар заман туса,
өздеріңе табыс етем (М. Ә.).
ЖҮЛДЫЗЫ ЫСТЫҢ Сүйкімді, кісіні
өзіне тартатын цасиетке ие. Келіннің бетін
кім ашса, сол ыстық деп, сенің анау келінге жүлдызың ыстыц-ay, бала (AT).
ЖҮЛЫНҒА ТИДІ Ауыр соцты, қиьін
тиді, діцкесін құртты.
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Ж¥ЛЫНДАЙ АҢТЫ. Тіп-тіке созыла ласымен цүлай істеді. Жеңін сыбанбаған,
ұшты. Көп ұзамай қала жақтан жүлын- балағын түрмеген жан жоқ. Жұмыла’ кірідай ағып келе жатңан жалғыз шаң көрін- сіпті. Жұмыс қызу жүрді (С. Тал.).
ДІ (Ә._ Н.).
ЖҮМЫР БАСТЫ ПЕНДЕ Қарапайым
ЖҰЛЫНДАЙ ¥ШЫРДЫ [ТҮСІРДІ] аОа,м, көптің бірі. Біздіңше Жер-Ана әлі
1. Мүрттай үшырды. Жоқтады жұртңа табылған жоң. «Мынау Жер-Ана» деіг
теңдік өз ңұнындай, Жаны ашып, бейнет- қырғызша, немесе қазақша киіндірілген
қорды көрді ұлындай. Отыз жыл қашып бір кемпірді отырғызып қою ол әлі «Жержүріп еңбек ңылып, Түсірген падишаны Ана» емес. Сосын оның сахнадағы кез
дәл жүлындай (Ә. Төң.). 2. Оп-оңай мең- келген жүмыр басты пендеден айырмагерді. Бұл шіркін, он жыл бойына несін шылығы жоң боп ңалыпты (ЛЖ).
оқыған. Бесінші класты баяғыда бітірген.
ЖҮМЫР Ң¥РТ д и а л. Қой ауруы.
Мәрпуға жұлындай ұшырып отырған есеп- Жүмыр
қойда болатын іш ауруының.
шілік қызмет ңолынан келмегені ұят-ау бір түрі цүрт
(Гур., Маң.).
өзі! Қара есеп пен шотқа сол әйелден шорЖҰМЫРТҢАДАН ЖҮН ҢЫРЫҢҢАН
қаң болғаны ғой бұл,— деп кейіді әкесі
Айласын жүрттан асьірған, жоц жерден
(Н. Ғаб.).
ЖҰЛЫНЫҢ [ОМЫРТҢАҢ] ҮЗІЛСІН! үнем тапцан. Ол жүмыртцадан жүн цық а р ғ ы с. Өле цал деген мағынада. Ңаң- рықцан қу (М. Әл.).
Ж¥МЫС БАСТЫ, ЕР ЖАНЫШТЫ
сап қал мендей! Үйіңе жетпей жұлының
үзілсін! Шаңырағың ортасына түсіп, бала- [ҢАШТЫ] Жұмыстан ешбір цолы бошағаң тентіреп кетсін! (Ғ. Мұс.).— О, жү- самайтын, жүмыс жеңген, иығына жүмыс
лының үзілгір Тілеубай, сен бара-бара, мініп, ығыры шыццан. «Е, бәрі де жүмыс
бір күндері кісі өлтіресің ғой. Тәңір а ткан басты, ер жанышты титығына жетіп жүрнеме, жас та болса, жолы үлкен шешең- ген сорлылар ғой» — деп, Жәбікен қайтыс болғандардың жайын айтты (М. Ә.).
дей әйелді аясаң етті (Ә. К.).
ЖҮМЫСЫНА Б¥ҢТА Өте пысық, епЖҮЛЫНЫ ҮЗІЛДІ 1. Өлді, дүнаеден
цайтты. Ойбай, өлді, бауырым үзілді деп, ті, білгіш, тәжірибелі.
Кәрібайдың бәрі ұйлыңты үстін басып.
Ж¥МЫСЫ [ICI] ТҮСТІ Күні түсті,
Ықылық атып, ңара қан құсып жатыр, мүцтаждыцпен барды-, істес болды. ЖаҮзіліпті жұльіны, аузын ашып (И. Б.). манды эр кез дос деме, Жүмысың түссе,
Жау алдында сыр бермес, Үзілсе де жү- теріс қарап, Қадіріңді білмеген (Н. Н.).
лыны, Дүние тауын ңұлатса, Дірілдемес Туысқаның, достарың,— бәрі екі ұшты,
буыны (О. Ш.). 2. Тірегі цүлады, таяны- Сол себептен досыңнан дұшпан күшті.
шы жоц болды. Шырағым, сен кетіп, жү- Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, Бұл не
лынът үзіліп отырып қалдым-ау (AT).
деген заманға ісім түсті (Абай).
ЖҮЛЫП АЛҒАНДАЙ ЛСылдам, лезде,
ЖҮНТТАЙ [БОЛЫП] СЕМІРГЕН Өте
тез. Әжем жұлып алғандай «шөпке кел- семіз мал. (Көбіне жылкы малы туралы
гендер келді ме» деп еді, Айсұлу «келген айтылады). Жем мен шөптен жүнттай божоң» дегеннен басңаны айтпады (С. М.). лып семірген Ерденнің күтіміндегі жаба— Мен бармын, кім ңорқаң, кім табанды ғы аз уақытта көзге түсе өскен, сүйегі де
екенін көрерміз,— деді Яковлев жүлып тамаша түзелген (ЛЖ).
алғандай тез сөйлеп (X. Е.).
Ж¥ПАР ИІС Аңқыған иіс. Жерім бей
ЖҮМАҢ [БЕЙПІІ] АНАЛАРДЫҢ ТА- не бүлістей, Көлім бейне күмістей, АйнаБАНДАРЫ АСТЫНДА Ананың цадір-ца- ласын көмкерген Жүпар иіс гүл еді. Салсиеті жүмацтан артыц, ананың табаны да ңын шалғын белестің Шоңтығын басңан
жүмақ мекенінен артыц деген мағынада. нұр еді (Н. Б.).
Ана деген сөз адам баласының құлағына
Ж¥ПАР КІНДІК Қыз-келіншек үйір
қандай жағымды, көңіліне қандай сүйкімді сөзі Кірлі көйлек кигізбеген, дәмсіз келетін, жүлдызы жанып туған жігіт ту
тамақ жегізбеген, ыстыққа күйгізбеген, ралы айтады. Жанына қыз-келіншек үйісуыққа тоңғызбаған, қатты жерге жат- рілген, жігіттің жүпар кіндік біреуі екен
ңызбаған сол сүйікті ана емес пе? Оның (АӘ).
үшін ананың хаңы балада көп болмақЖ¥ПТЫ БОЛДЫ Үйленді, жүбайлы
шы. «Үжмац аналардың табандарының болды. Манат қыз, құлағың сал, сөзге мыастында* — депті (ӘМ).
на, Кедейге жүпты болған жоқ па сірә?
ЖҰМҒАН АУЗЫН АШПАДЫ Үнде- Малы жоқ патша қызын көрген, алған,
меді, сөйлемеді, лам-мим демеді. Күдері Тиерсің менен шалға жазса ңұда (М. Б.).
бұл сөз айтылғанда, өңі қуарып, бір қызаЖ¥ПЫНЫ КИІМ Арзан, әрсіз Мага
рып, біресе Мамырәліге, біресе Жақыпбекке қарағыштап, әлдене айтатын адам дан тігілген ескілеу киім. Ойға түсіп, бір
сияқтанса да, жүмған аузын ашпады түрлі баяу келе жатқан Абай бір кезде
арт жағынан кеп қалған ат дүбірін естіді.
(М. И.).
Ол — мұрты жаңа ғана тебіндеп келе
ЖҮМЫЛА КІРІСТІ Жұмысты, белгілі жатқан бала жігіт. Жүпыны киім кйіпті.
бір іс-эрекетті барлығы бірдей бар ьщы- Абайға жаңындай бере, сәлем берді (М. Ә.).
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ЖҰРДАЙ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Дәнеце
цалмады; бэрінен айрылды; тонап кетті.
(Ңырғыз тілінде «күнжұрдай» деп келеді:
«күнжұрдай болған, киімі жоқ»). Әке-шешесінен жұрдай боп, панасыз жетім қалуын бейшара іштен біліп туған ба? —
деп ңайран ңалысатын еді (С. М.). «ЖерАна» символ. Ендеше, оны символдық
ңадыр-ңасиетінен жүрдай цылған режиссерге түсінбедік (ЛЖ).
Ж¥РТ АЯҒЫН АУЫРЛАДЫ Кісінің
көп келуінен ауруы асцынды. Абай мен
¥лжан қатты сескенді де, Зеренің қасын
күзетті. Сусын, төсегі, бар күтімі екеуінің
ғана мойнында. Жүрт аяғын ауырлайды
деп, үй ішін оңаша ұстауға тырысты
(М. Ә.).
Ж¥РТ ЖАҢҒЫРТТЫ Басца цонысца
ауысып цонды. Оспанның жылын беріп,
қонағын атқаруда Ңұнанбайдың бар аулы
араласты. Келген жиындар мол болғандыңтан, әр ауылдың жұрты да, ат-арқаны
да тозды. Енді, жүрт жаңғырту керек еді
(М. Ә.).
Ж¥РТҢА ТАСТАДЫ Кешкенде цалдырып кетті. Таң атңан соң, екі ағасы
Майлықараны жүртьша тастап көшіп
кетті және өйелі мен үйін. ала кетті (ҢЕ).
Ж¥РТ С¥РАДЫ Ел биледі, елді үкіміне царатты. Білемін, хан Бәйеке, нарлығыңды, Келсе — кең, қайтса — ңайтпас
тарлығыңды. Баласын алты алаштың
шырң иіріп, Ел билеп, жүрт сүраған хандығыңды (Ш. Ж.).
Ж¥РТТА ҢАЛҒАН Ж¥РЫН Түкке
түр,майтын, кәкір-шүкір нәрсе. Жүртта
цалған жүрынды олжа көретін, ауысңанын алмай қоймайтын дау салған адам
бар екен (ШС).
Ж¥РТТА ҢАЛҒЫР! қ а р г ы с . Қаңғырып ай далаға кеткір, ешкщ. царайласпағыр деген мағынада.
Ж¥РТТА ҢАЛДЫ Бәрінен айрылып,
басы цацғырды. Жүртта цалған күшіктей,
Наңак тарттым құр азап, Құрдастардың
бәрі дағы Бала сүйіп, жар құшып (Б. К.).
Ж¥РТТЫ БАСТАДЫ Халыцты, көпшілікті соңьша ертті. Жөнелді азат қылған жүртьін бастап, Енді күнін көрмекші
неге жастап, Не нашар өз тізгінін ұстап
еді, Жылатып бәрін жетім кетті тастап
(Ә. Тәң.).
Ж¥РТТЫ ЖЕДІ Ел үстінен күн көрді;
цанады, экүрт ацысын жеді. Жігіттің жасы жиырма, Өлім деген қиын ба? Жүртты
жеген Шортанбай, Төрт ңарыс бөз бұйырмай, Ңалды менің артымда (Ш. Ң.).
Ж¥РТЫН БЕРМЕДІ Жауға алдырмады. Аймағың сенің бір болса, Ала болып
тұрмаса, Жаманға жүртын бермесе, Орның мықты болған соң (Д. Б.).
Ж¥Т БОЛДЫ Қыс қатты балып, мал
жүтады, аштан цырылды. Бір жылы жүт
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болып, бай ңрныс аударып, жылқысын
жер аударып жаяды (ҢЕ).
Ж¥ТҢА ЖАРА ЖЫРТҢЫЗБАДЫ
Жүтца жеңдірмеді, мал-жанды аман сацтады, мүртын шалдырмады.— Өзгені ңой
да, малды Қаратауға қарай діңкесін ңұртпай, аш жүрісцен бұрлықтырмай жүргізіп, маңғыстатып отыршы. Мал өлтірмейақ, жүтца жаға жыртқьізбай-аң, мына
Мырзабай даласынан шығып кетеміз
(М. Ә.).
ЖҰТКЫНШАҒЫН БУДЫ Тамацтан
цацты, ашыцтырды. Азық-түлік пен қаружарақтың келер көзі байланып, онсыз да
аш-жалаңаш отырған халыңтың жүтқыншағьін буып тастады (Ә. Н.).
Ж¥ТІІА ҚАРА КӨК д и а л. А л цара
көк. Жердің оты жүтпа цара көк қой
(Гур., Маң.).
Ж¥ТТАН ШЫҢҚАН ЖҰРЫНДАР
Жүттан аман цалған кедей-кепшік. Жүттан шыццан жүрындар, жамырасын, күлісіп, Бұрынғы өңшең, күң, құлдар, Екпіні
тау жыққандай (I. Ж.).
Ж¥ТТЫҢ Ж¥ТЫ Барып түрған әлемет. Кем-тарлық Оттың оты, Жүттьің
жүты, Апаттың да апаты (Б. К.).
ЖҰТЫНЫП Т¥Р Келсең кел деп белсеніп, дайын түр; бабында түр, іле жөнелгелі түр. (Адамға, отқа, құсқа, тазыга,
т. б. айтылады). Білек сыбанып, іске жүJ тынып түрған азаматтар (AT).
ЖҮГЕН-Ң¥РЫҚ ТИМЕГЕН Үйретілмеген, бүғалың тимеген; еркін, тағы, бетімен ескен. Асау өсіп арқада жүген-цүрыц тимеген, Матау көрмей ер жетіп,
Жасынан ноқта көрмеген, Бостандық, теңдік, еркіндік — Басқаны жаны сүймеген
(С. С.). ...Жүген-цүрыц тимеген асауды
үйреткенде, ешбір жігіт оның алдына
түскен емес (ҢӘ).
ЖҮГЕНСІЗ КЕТТІ Еиікімге бағынбады, тыюсыз, бетімен кетті. Омбыда лай
судан балық аулайтын Мұқан деген жігіт
бар. Бұл жігіт бостандың болғаннан бері
жүгенсіз кетітг, ойына келгенін істеп, ха, лыңқа зиянын күшейтіп барады (С. С.).
I
ЖҮГЕРМЕК БОЛДЫ Жастай өлді,
' цыршынынан циылды. Бұл ісін Әзімбай| дың Естіп, Ңамбар шамданды: Жүгермек
| болып өлген жан Мұнан құры ңалганды
(ҢамБ). Уай, уай, менің басым-ай, Келе
көр, Жәке, қасыма-ай! Амалым нешік
құдайға, Жүгермек болған жасым-ай
(Ш. Ң.).
ЖҮГЕРМЕК [ҚЫРШЫН] КЕЛГІР!
ГҢАТҢЫР!] ң а р ғ ы с . Балаларға айты
лады,. («Жүгермек» — иран сөзі, жас де
ген мағынада). 0 , тоба қит етсе, жүгермек
келгір, цыршын келгірі — деп, қарғысын
қардай жаудырып шыға келеді (AT).
ЖҮЗ АУДАРА АЛМАДЫ Бетін, назарын бүра алмады. Кәлен оны байқаса да,
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бетпе-бет тұрған жаудан жүз аудара алмады (Ә. Н.).
ЖҮЗ БЕРМЕДІ д и а л. Ыңғай бермеді,
көнбеді, шырай бермеді. Сөйтіп, Өсекең
жүз бермей калды ма? (AT).
ЖҮЗГЕ ЖЕТ, ЖҮЗГЕ ЖЕТ ТЕ МҮРДЕМ КЕТ, КЕТПЕН-ШОТТЫ ӘУРЕ ЕТПЕЙ, ӨЗІҢ БАРЫП, КІР ДЕ КЕТ Көп
жаса, үзац өмір сүр деген тілек. (Әзілңалжың ретінде айтылады).
ЖҮЗ ЖЫРТЫСТЫ Үрысты, араздасты,
ренжісті. Бірімен бауырлас дос боп, бірімен жүз жыртысып жауласыпты (Ә. Н.).
ЖҮЗДЕН [МЫҢНАН] ОЗҒАН ЖҮЙРІК Топтан, жүрттан суырылып шыцқан
енерлі, елден ерек. Өткен жылы аудан
орталығында көркем өнерпаздар үйірмелерінің байқауы болып өтті. Біздің жігіттер мен кыздар жүзден озған жүйрік
болмаса да, алдыңғы орындардың бірін
алды (ЛЖ).
ЖҮЗЕГЕ АСТЫ [ШЬЩТЫ] Іске жарады, орындалды, шындыцца айналды.
Колхозда өнетін мәдени даңылдардың
барлық түрі мектеп жанында өспейінше,
оңушы соларды өз көздерімен көріп, өз
қолдарымен егіп, өз өнерін жұмсап, жемісін татпайынша, әр жақты білім беру
жүзеге аспайды (М. И.).
ЖҮЗДІ АЙДАП, БІРДІ ЖЕТЕЛЕДІ
Дүниені алшысынан басар, мыңғырған
бай болды. Ащы терің жерге төгілсе, төгілер, менің дәулетім төгілмес, бардан
ауысады, балдан жұғысады, жүзді айдап,
бірді жетелейсіц (ҢЕ).
ЖҮЗ ЖИЫРМА ТӨРТ МЫҢ ӘНБИЕ
]ПАЙҒ АМБАР] д і н и. Күллі пайғамбар
деген мағынада. Жүз жиырма төрт
мың энбие, Баршаңыздан тілеймін (М3).
Бәрі де өлген ойласаң Жүз жиырма терт
мың пайғамбар, Бұрынғы жаннан бірі
жоқ, Өлмей тірі кім қалған (ҚЖ).
ЖҮЗ КӨРІСПЕДІ Араз болды, араз
дасты. Еламан балықшылар аулының жік
ашып бөлініп кеткенін естісе де, олардың
тап мұншалық жүз көріспей жауласып
кеткенін білмеуші еді (Ә. Н.).
ЖҮЗ КӨРІСТІ Кездесті, бірімен-бірі
бетпе-бет жолыцты. Тобықты енді үш болыс ел боп бөлінетін көрінеді. Жаңа дуан
жаңа ұлыңтың ңолында. Олармен жүз көрісіп, сыр мінез болған Ңұнанбай жоқ
(М. Ә.). «Е, оның не ойлап, не байлайтыны бар? Федор Иванович хатты шешіп
койған жоқ па? Жиынына барам, ұлықтармен жүз көрісіп, айтатын айыбын
естіп білем»,— деді Абай (М. Ә.).
ЖҮЗ [МЫҢ] ҢҰБЫЛДЫ Сан цилы
түрленді. Айдын шалқар өзен, көл, асқар
пана, Жүз цүбылып жайқалған жібек да
ла. Ңолтығына ңұмармен көмілесің, Көк
орайлы көрінед сай мен сала (Б. К.). Бір
атка жүз і$ұбылган жүзі күйгір, Өз үйінде шертиген паңы құрсын (Абай).

ЖҮЗ ПАРА Жақынға, бет көрсе, жүз
үялар ағайынға тартар билік. Ңазаңтың
ұғымында «би істің турасын айтатын, жаңынына тартпайтын әділ болуға тиіс».
Ал әділетсіздік байңалғанда: «Тура биде
туған жоң, туғанды биде иман жоқ»,—
дейді. Мұндағы «туған жоң» дегені, жаңынына тартпай, «жүз пара*, «ңол пара»
дегендерге бұрылмай, істі әділдікпен
шешеді дегені. Біраң осындай билер мен
әкімдердің көбі с-жүз параға», яғни жаңынына тартпай ңоймаған. «Ңол пара»
дегені алым І(С. М.).
ЖҮЗ [ЖҮЗІ, ӨҢІ] ТАНЫС Аты-жөнін
білмесе де, өзін бірер көрген кісі. Осы ог
нен күзде, ңасында Ңоспанға жүз таныс
ауданның бір ңызметкері бар, үйіне кеп
түсе ңалды^(Т. А.).
ЖҮЗ ТАСА ҢЫЛДЫ 1. Жасырынды.
2. Бойын аулацца салды, безе бастады.
Бұл саналы адамды қынжылтарлық жай,
халықты караңғыдан жарыққа жетектеген мына өзіңіз сияңты ұстаздарды ойландыратын жай. Ңалаға сирен келесіз дедіңіз, бұл рас. Жиі ңатынасуға зауық жоқ,
зұлымдывтан жүз таса цылуға айналып
барамыз,— деді Ғұбайдолла (X. Е.).
ЖҮЗ ТОЛҒАНДЫ 1. Мың бүктелді,
шиыршыц атты. Асау Терек долданып,
буырқанып, Тауды бұзып жол салған,
тасты жарып. Арыстанның жалындай
бұйра толқын Айдаһардай бүктеліп, жүз
толғанып (Абай). 2. Қатты ойланды.
ЖҮЗ ТҮТТЫ д и а л. Бетке үстады, арца сүйеді. Сенің жүз түтцан адамыңды да
білдік (Түрікм.: Красновод., Небид, Ашх.).
ЖҮЗ ШАЙЫСТЫ Бір-бірЪмен сөзге
келді, ұрысты. Ңазір бүларға ңарсы шыңсам, түбінде «сынағаным үшін мені қуғынға салды» деп, тілге тиек болар деген
ой Батырбайға can ете түсті де, инспектор
ойын айтпай тұрып, кие жөнелу керек
болды. Міне, сол үшін де, ол қалайда
Мамырәлімен жүз шайысып ңалуды маңсат етті (М. И.). Сәлкен бұрын бүйтіп
ұсақ-түйекке бола, допқа, ойынға бола,
өмірі біреумен жүз шайысып көрмеген
еді (Н. Баян.).
ЖҮЗІ АШЫҚ Жылы жүзді, жайдары,
жацсы ниетті. Сөзге тұйың болса да, зкүзі
ашъщ (Т. А.).
ЖҮЗІ ЖАНБАДЫ О ЖҮЗІ ЖАНБАЙ
ОТЫРЫП АЛДЫ Міз бацпады, бет-аузы
шылп етпеді, үялмады. Аңты-қарама жетпей, ел алдында маскарамды шығардыңдар,— деп, өкпе-пана айтып, жүзі жанбай
отырып алды (С. О.).
ЖҮЗІ ЖАПЫРЫЛДЫ д и а л. Қысылды, үялды. Алажағы бар адам кездессе,
жүзім жапырылып кете береді (Ң. орда,
Арал).
ЖҮЗІ ЖАРҢ ЕТТІ 1. Бет-әлпеті Kepiне кетті. Махоркадан шылым орап жатыр
екен, шылымын тартамын деп, отты жа-
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ғып ңалғанда, жүзі жарң етті. Дәуғара
екен! Шұрқырасып, жолымыз болды да
ңалды (Б. М.). 2. Қуанып кетті, бетінде
иіаттъщ оты ойнады. Әлгіндей емес, жас
баланың жүзі жарц-жарц етеді, ңуанышы
ңойнына сыяр емес (AT).

Ж ҮЙРІК

ЖҮЗІН ТАЙДЫРДЫ 0 ЖҮЗІ ТАЙДЫ
Бетін, назарын, кезін бүрып алды; жасцанды. Сол сәтте сопы жалт ңарады. Ңыз
ңаймығып, жүзін. тайдырып әкетті (Ә. Н.).
ЖҮЗІ САРЫҢ Жүдеп-жадаған.— Жоқ
еді осы үйімде дәм-ай, деді, Ай, балам,
ЖҮЗІ [ӨҢІ] ЖЫЛЫ Жайдары, мейі- не берейін, кәні-ай, деді. Атың арың борімді. Бүгінгі жиылысңа «обязательно кел, лыпты, жүзің сарыц, Баласы көргендінің
пікіріңді ұсын!»— деп төр аға Азаматты тәңір-ай деді (ҢКБС).
иыңтан цағып, жылы жүзбен сөйлесіп,
ЖҮЗІ СОЛДЫ 1. Жүдеді. Жүріс азаөзінің сезіп жүрген бірсыпыра кемшілік- бы ңойсын ба, баланың жүзі солыпты
терін айтқан (Б. М.). Иванньщ келіншегі (AT). 2. Үятца қалды, назары тешек бол
мархабатты жан еді: жүзі жылы, тілі ды. Берейін десем асым жоқ. Күлейін детәтті (Д. Ә.). Ол тілі майда, жүзі жылы, сем ңасым жоқ. Жандай досым келіп тұр,
сацал-мұрты жоң, көсе жігіт екен Қызыл жүзім солып тұр (ШС).
(С. Шәр.).
ЖҮЗІ СУЫҚ Шырайы салцын, ызғарЖҮЗІҢ КҮЙГІР [ӨРТЕНГІР]! қ а р - лы. Бұ жолы оның ңабарында күлкі жоқ,
рыс, Қара бет болғыр; царғыс атцыр жүзі суыц көрінді (Т. А.).
(АС). Бір атңа жүз құбылған жүзі күйгір,
ЖҮЗІ [ӨҢІ] СЫНЫҢ 1. Сыпайы, инаӨз үйінде шертиген паңы құрсын (Абай). батты, ұятты. Жүзі сыныц жақсы жан
Ңонай: Ой, жүзің күйгір. Жалтарайын екен (AT). 2. Бет ажары бәсең, көңілдері
деймісің? і(М. Ә.).
төмен, бірдеңеден беті ңайтцан. Бәрінің
ЖҮЗІКТІҢ
КӨЗІНЕН ӨТКЕНДЕЙ мойындарына су құйылғандай, жүздері
1. Сұлу, мүсінді. Өзі де жүзіктің көзінен сыныц, кімге өкпелеп, кімге килігерін білөткендей жұтынып тұр (Т. А.). Менен төрт мейді (Қ. Жүм.).
жас кіші ол, 1926 жылы алғаш танысңаЖҮЙЕСІ БОСАДЫ Егіліп, елжіреді,
нымда денесі де, кескіні де сұлу, жүзік- мейірі түсті, алпыс екі ташыры иіді. Ең
тің көзінен өткендей, жылпос, ойнақы жі- жақыны мендей, соңғы сырын маған шақгіт екен (С. М.). 2. Еті тірі, пысъщ. ...Жү- қандай, айтып жеткізгісіз жалынышпен
зіктің көзінен өткен сегіз қырлы, бір сыр- қарады, жүйем босап, сай-сүйегім сырцылы жігіт (3. Ш.). Келіні жүзіктің көзінен рады,— деді Кәкібай (Т. А.). Боташымнан
өтердей боп, апалап, іші-бауырыңа кіріп айрылып, Ішім оттай күйеді, Жүйем бо
тұрады (ЛЖ).
сап сағыньш, Тұла бойым иеді... (ҢЕ).
Жан досым, бір-екі ауыз назым жаздым,
ЖҮЗІ [БЕТ1] ҢАЙТТЫ 1. Тайсалды, Көргенде босасын деп жүйе-жүйең (С. Т.).
цайліыцты. Бірақ, айтып кетейін, Жүзш Тауға біткен шиедей, Босатты бала жүйецайтып көрген жоң (Жамбыл). 2. Орац, ні, Алпыс екі тамыры Алпамыстың иеді
үстара, пыиіац, т. б. жүзі жапырылып, <АБ).
өтпес болып цалады. Орақты жантаққа
ЖҮЙКЕНІ КЕСТІ0ЖҮЙКЕСІН ҚҮРТсалма, жүзі цайтып ңалады і(АТ).
ТЫ Мысын цұртты, діңкелетті, эбден шарЖҮЗІ ҢАРА қ а р р ы с . Үятсыз, ар- шатты. Жылжып келе жатқан ад'ам жасыз, цара бет. Ақбала сыртңа шығып, сері ңындай берген кезде, Тайман көңілді
жігітті аттан түсірді. Ал екеуінің ңалай дауыспен: Ойбай, досым-ау, мына бүйен
көріскенін көрсең!... О, жүзі цара\ О, қара ңұсаған мұндардың тоқтап ңалып, жүйбет! — деді Ңараңатын (Ә. Н.).— Арам кені кескенін көрдің бе? Екі сағаттан бері
жесең, тойғанша деп, кімнен қымсынсын, екі түйір көмір бере алғанымыз жоц,—
имансыз жүзі цара. Елге, жұртңа енді не деді (Ә. Ә.). «Жаны ашығаның мынау
бетімізді айтармыз,— деп, бәйбіше бетін болса, мұнан да жарылып өлгенім жаңүзіп-үзіп алды (Ш. X.).
сы»,— деп ойлап, ішіміз ңайнап, көзіміз
жайнап, іштегіні сыртқа шығаруға дәрЖҮЗІН АУДАРДЫ Бетін басца жац- мен жоқ, айта берсе, арман көп, амалца бұрды. Үятын, ар-намысын аңырында, сыздан үніміз ешіп, жүйквміз қүрьіп,
Бәрін де алмас қылыш етті тамам, Шық- дымымыз шықпай ңала береміз (С. Т.).
қанда ертең тұрып, көзі түсіп, Аударды
ЖҮЙРІК АТТАЙ ОЙҢАСТАДЫ Қыр
жүзін өлген баласынан (Ш. Б.).
көрсетті. Жүйрік аттай ойқастап, Ңұнан
ЖҮЗІН ЖАСЫРДЫ Бетін жапты. қойдай бой тастап, Ңалмаймын деп ұя(Өлікке байланысты айтылады). Ңарга- лып, Жан-жағын ңарап, байқастап (ҢЖ).
ңұзғын жемесін, Жасыра кеткін жүзімді,
ЖҮЙРІК АТ ШАППАСА ДА, ҢЫЗамандас едім жан аға (ҢЖ).
РЫНДАЙДЫ Бұцаныц өзі цартайса да,
ЖҮЗІН ҢЫБЫЛАҒА БЕРДІ д і н и. шүрны цартайтайды, кеуде болмаса да,
Құдайға сыйынды. (Бетін Мекеге ңарату- көңіл үйреніп қалғанына басады дегеи.
дан келіп шыңқан). Сүйіктім менің ңұр- мағьінада. «Ңыз» деген сөз жас кезінде
бым дер, Қыбылаға жүзің бер. Тағдыры- бозбалашылықты басынан көп өткізген
ңа ашынып, Дұспанға бол ңайтпас ер Перовскийге жылы тиді ме, ол еріксіз
жағасын жөндеп, тікірейген сарғылт мұр(Ш. Б.).

ЖҮЙРІК
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'тының ұшьін сӨл шиырЙык;¥ай !әдеміледі. таңтың ж үні' жығылып сала берді
-Гене пен Перовский біріне-бірі1қарап, кү- (Ғ. Мұс.).
ліп жіберді. Жүйрік ат ;шаппйса да, цы- • ЖҮНІН ЖҮЛҒАН ТЫРНАДАЙ Кейпі
рындайды деген (I. Е.).
жоц, сиқы кеткен, ұсцыны цашцан.— ЖүЖҮЙРІК АТТАЙ ОЙҢАСТАДЫ Ңыр нін жүлған тырнадай ғой мынау! — деді
көрсетті. Жүйрік аттай ойкастап, Ңұнан одырая қарап ңойып.— Оят өзін! Содан
койдай бой тастап, Ңалмаймын деп ұйлып, кейін Макагонды да оят. Ол да әлі ұйқыда көрінеді. Мек далада біраз серуендей
Жан-жағын қарап, байқастап (ҚЖ).
ЖҮЙРІК ҢИЯЛ Асау көңіл, шар га тұрам (С. М.).
ЖҮНІН СЫРТҚА ТҮКСИТТІ [ҢАМранты кезген көңіл. Жүйрік циял желдей
ПИТТЫ] Пацданды, цоцан-лощы жасап,
есед, күңіренеді (Б. К.).
дұиіпан көзі цылды. (Бұл
ЖҮЛДЕ АЛДЫ Топтан рзып, бәйге ңыр көрсетті;
кекесін мағынада айтылады). Бөрі
алды. Жасынан топты жарып, сері жүр- фраза
білдірмес, сыртца жүнін цампи'ген, Жүлде алып әнші, ақын серігімен, арығын
Күресте құдіретті Сымекеңді, Кереку, тар (Маңал).
ЖҮРГЕН АЯҢҢА ЖӨРГЕМ ІЛІНЕР
Баянауыл бәрі білген (Ң. Б.).
Қарап
жатпаған адамға бірдеце кез боЖҮН БОП [ЖҮНЖІП] КЕТТІ Бейшадеген мағынада айтылады. («Жөргем»
ра болды; ұнжырғасы түсті; аяғьінан тоз- лар
бір түрі: «аш ішекті жөргемды, азып-тозды. Осы сіңлісі әнебір күйеуге байлаудың
жөргемдеп байла», не «сәбиді жөршыңқан жылы сотқар жандардың арасы- де,
б.). Жан жоламас жатқанға,
на түсіп, жүн боп кетіп еді (Ә. Н.). Мыр- гекте», т. жөргем
ілінер, Бұ дүние орман
ңал мен Сәуле екеуі егеске түскен сайын, Жүргенге
емес
дүр,
Бір
кезек
сүргенге
Сәуленің беделі жұмысшылар арасында (Ш. Б.). «Жүрген аяңқа дәурен
жөргем ілінер*
үдей түсті де, Мырңал жүдей түсіп, жүн- дегендей, барған, болған жерлерімнің бөжіп кетті (Ә. Ә.).
рінен де қыруар ғибрат алдым, тағлым
ЖҮНДЕЙ ТҮТТІ [САБАДЫ] Әбден са- көрдім (Н. Ғ.).
бады, көк ала торғайдай етіп сабады-, таЖҮРГЕН ЖЕРІ ДАРҢАН Жүрген жері
лады; цор етті. Таяңты көп жеген Завья ойын-күлкі; береке-молиіылың. Сүйедім
лов... абақты қызметкерлері мае боп қал- пірге
арқамды, Жүрген жерим дарцанды,
ғаннан кейін, кегі қозып, оны жүчдей Шаншар
хан дарға бұйырған Мойныма сатүтті (С. М.). Ңара басы Ақкенже Күннен- лып арңанды
(М3).
күнге жүдеді. Ңатты көрген қысымнан
ЖҮРГЕН ЖЕРІҢЕ ШӨП ПІЫҢПАҢайда деп өлім тіледі. Жүндей сабап бәйСЫН! ң а р ғ ы с. Ісің өрге баспасын, жобіше Қайғыға толды жүрегі (Н. Б.).
болмасын деген мағынада. Жүрген
ЖҮН ЖЕП, ЖАБАҒЫ Т... ТЫ [САҢ- лың
шөп шыцпасын,— деп, кемпір ңақРЫДЫ] © ЖАБАРЫ ҢҮСЫП, ЖҮН ЖЕ- жеріңе
сай-сарнай
жөнелді (AT).
ДІ 1. Нас тұрдьі. Төрт түлік мал бір-біріЖҮРДІМ-БАРДЫМ ҢАРАДЫ Қалай
не сыр айтысып, «Кімге бітесің?» деп, сұрау қойыпты. Ңой бұл сұрауға былай болса, солай; ат үсті назар салды; дүрыс
депті: «ЬСүнгейлі ңара тасқа бітем, Жүн көңіл бөлмеді.— Көпшілік қауымның игіжеп, жабағы т... цан насңа бітем (АӘ). лікті жұмысына жүрдім-бардым царауға
Оразбай: Күпшектей тілеуің құргыр, сон- болмайды, Бейсеке,— деді жігіт, оң жағыда барғанмен де, әлі баяғы жүн жеп, на басын қыңырайтып (С. 0.).
жабағы саңғыған Күпшекбай көрінеді ғой
ЖҮРЕГІ АЙНЫДЫ 1. Қүсцысы келді.
(М. Ә.). 2. Иығы түсті, жүдеп-жадап кет- Менің койкама басқа бір аурудың матраті.—...«Алаштап» тірек табасың, Ығы тау, цын әкеп, төсеп қойыпты. Әлгіден жүрегім
нұры күн, деді... Ңайда сол мыңты «ала- айныды (ЛЖ). 2. Безер болды, шезі болды,
шың»? Жабағы цүсып, жүн жеді (Ж. М.). ьіғьір болды. Ңабыш ңазылған жердің тоЖҮН-ЖҮНІН ШЫҒАРДЫ Дал-дұл ет- пырағына баурын төсеп жатыр, жұмыстан
ті. Баланың төбеттері жалмауыз кемпір- жүрегі айнып жатңан сияңты (Ғ. Мұс.).
дің қолын ңол, бұтын бұт ңылыц, жүнЖҮРЕГІ АЛЫП ҮШТЫ © ЖҮРЕГІ
'жүнін шығарып, талап тастайды (ҢЕ).
АУЗЫНА ТЫҒЫЛДЫ © ЖҮРЕГІ АТТАЙ
. ЖҮНІ ЖЫҒЫҢ [ЖЫҒЫЛДЫ] Беті ТУЛАДЫ [ДҮРСІЛДЕДІ] Ңатты толцыды.
цайтңан, еңсесі түскен, көңілі басылған\ (Ңорыңңанда, я қуанғанда көңілде болаекпіні басылды, беті цаатты. Достардың тын ңатты ңобалжу сәті туралы айтыла
бірақ, көбі келмей қалған. Ңырын ңарап, ды).— Рақмет, жеңгей... білмеймін, Бүгін
кұйрықты сыртқа салған. Келген достың менде ұйқы жоң, Алып үшып жүрегім Лүкөбінің жүні жығың, Баяғы күріл де жоқ, пілдейді жүрек топ... (С. С.). Ңайын атасы■дүниені алған (С. Т.). Жаңа ғайа ұлы са- ның келетін хабарын есіткелі, балыңшы
■ларға аттанар алдЫндағы сезімі мен жігіттің жолы болып, жүрегі алып ұшып
жұрт ңошеметі марқайДып, іріленіп, пер- жүр (Ә. Н.). Ңатты қорыққаннан, жүрегім
ронға салмаңты басып шыққан Көжектің аттай тулап, кейде буындарым ңалтырап
жүні жығылып ңалды '(Т. А.).— Аңбол- кетеді (Ғ. Мұс.). Барып ед, ұялғаннан,—
:тайға сақалыңды жұлдырған осы мінезің кімсің?— деді. Ңалайша ту көтеріп тұрекен ғой — деп әйел күңК ете түсті. Ша- сың?— деді. «Ңоймас,— деп, ат-жөнімді
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айтпағанмен», Журеаі жүйткіп аттай дүрсілдеді (Т. I.). Тіл айтса да, көңілде сайрап
тұрған ңасірет хал. Абайдьщ: кеудесін рт
пен уға толтырған. Шайға отырса да, жүрегі аузына тығылып, кеудеге бір кесек
!гас орнағандай, бар денені сенделткен қайғы-қапырық бар (М. Ә.).
ЖҮРЕГІ БҮЛК [СОЛК;] ЕТТІ Көңілі
цобалжыды, цорцып, үрейленді, секем ал
ды. Жықпылдан қос атты шыға келгенде,
жүрегім бүлк ете ңалды (AT).
ЖҮРЕГІ [КӨҢІЛІ] ДАУАЛАМАДЫ
[ҢОВАЛЖЫДЫ] Ватылы бармады, цаймыцты, тайсалды. Бір жапырағыңыз ңалғанша керек. Осыған жүректерің дауалай
ма? (Ғ. Мұс.). Түу, ңызыіү екенсің ғой,
өзің? Сені мұндай деп кім ойлаған,— де
ген Күлшеге Кәшкен: Йемене, жүрегің
дауаламай ма? Жазған ңұлда шаршау бар
ма, Кәшекең өзі-аң баяндайды (М. И.). Жүрек цобалжымай, табан таймай, қаскайып
тұрып, салысуға шыдастық. Би солай сілтеді (М. Ә.).
ЖҮРЕГІ ЕЛЖІРЕДІ Ө ЖҮРЕГІ ЕРІДІ
[ЖЫЛЫДЫ, ЖІБІДІ] Жаны ашыды, көцілі түсті, аяды; мейірленді. Сені біз жар
етпейміз, бауыр еттік, Достыңпен жүрек
еріп, тәуір еттік. Түбінде сен тұра алмас
болсаң мұнда, Еліңе жеткізуге біз де жеттік (Абай). Бұл сөзді естіген соң, менің
жүрегім жылып қоя берді (С. М.). Зураның
бетіне ңадалып еді, оның жүзінде әлдене
бір жұмбаң күлкі ойнап тұр екен. Соны
көрген соң ғана, Балқияның жүрегі жыли
калды (Ә. Ә.). Жер, аспан бірден ңозғалып,
Таулар мен тастар жібісін. Ойлаған ойлар
толғанып, Мұздаган жүрек жібісін (Б. К.).
Ңара қасы ңиылып, Бөбекке ана қарады.
Ңараған сайын жүрегі Елжіреп, еріп барады (Ә. С.). Зәйкүл ымдап шақырды. Ңалтасынан бір ңағазды ұсынды. Хат екенін
білдім. Жүрегім елжіреп, жылап жібердім.
Обдірахман да сезіп тұр екен, оңашарақ
шығып оңыдың (Б. М.).
ЖҮРЕГІ ЖАНДЫ Ғашыцтыцтан іші
елжірей өртенді. Жүрегщ. жанытг болған
соң, Суға салсаң солмас-ты (БЖ).
ЖҮРЕГІ ЖАРЫЛДЫ © ЖҮРЕГІ ЖАРЫЛА ЖАЗДАДЫ Қаттьі цуанды, көңілденді. Әулиеге ат айтып, Ңорасанға ңой
айтып, Ңабыл болған тілегі, Жарылғандай
жүрегі, Аналықтай бәйбіше Қабырғасы
ңайысңан (ҢБ).
ЖҮРЕГІ ЖҮМСАҢ Ізгі жүректі, адал
көңілді, адал бейілді, рацымшыл. Жүрегі
жұмсац білген құл, Шын дос таппай тыншымас, Пайда, мақтан — бәрі тұл, Доссыз
ауыз тұшымас (Абай).
ЖҮРЕГІ ДІР [ЗУ] ЕТЕ ҢАЛДЫ [ТҮСTI] Бірден цатты шошыды; кенет цатты
цорыцты. Сайран өзін-өзі тежеп, Кәкима
мен ІИекерге кезек ңарап алды да: «Мен
бір сөз айтсам ғой, екеуің ел бетіне ңарауға зар боласыңдар,— деп еді, Көкиманың
жүрегі зу ете түсті (Ә. Ә.).

ЖҮРЕГШЕ

ЖҮРЕГІ КӨТЕРІЛДІ 1. Жүрегі айныды. Шикі. етті, ңанды карее, жүрегі көтеріліп кетеді осы баланың (AT). 2. Қорықты. Таңдайын басьщдар, баланың жүрегі
көтерілген. ғой (AT).
ЖҮРЕГІ КҮПТІ БОЛДЫ 1. Тамсщтан
бейжай болды; кекірігі азды. Сәресіде
түннен ңалған қазыны жеп, тағы майсөк
жасатып жеп, шалдың жүрегі күпті болып
ңалыпты (AT). 2. Қорыцты, жүрегі лоблыды. Алғаш жер астына түсетінде, жүрегім
күпті болып жүрді (С. С.). «Ңашан шакыру келеді» деп, ажал сағатын күткендей,
жүрегі күпті больш, алақол, арамза билердің әмірін, кәрін күтті (М. Ә.).
ЖҮРЕГІ ҢАРА Қара ниет, ешкімге
мейірімі жоц. Жанға жаңсылық ойламайтын, жүрегі цара наданнан саңта (ШС).
ЖҮРЕГІ ҢАРАЙДЫ 1. Қарны ашты.
жүрегі сазды. Мыжғылап соғып, көк иық
болып, екі ңарың салдырап, жүрегің царайып, үсті-басың лай суға сүңгіп шыңқандай боласың (С. С.). Екі күннен бері дым
таппай, жүрек царайып отырғаны мынау!— деді Шырынкүл (Б. М.). 2. Ниеті
бүзылды, жамандьщ ойлады. Жауыздықтан жүрегі царайып біткен баукеспе, балаға тап берді (AT).
ЖҮРЕГІ ҢАРС АЙРЫЛДЫ Қайғыдан
катты күйінді, өзегі өртенді, Аруағыңнан
айналайвін, кайран, атекем-ау, киелі атың
жаман-жэутіктерге қол жаулық болды-ау!
Ой-қой, заман!... дегенде бай мен бәйбішенің жүрегі қарс айрылды (Б. М.). Әлиза әлі
ессіз, оқта-текте ғана тұрғысы келгендей,
ңос қолымен ауаны қармап, «а-аһ!...» деп,
жүрегі ңарс айрыла күрсінеді (Ә. Н.).
ЖҮРЕГІ ҢОЗҒАЛДЫ д и а л. Жүрегі
айныды. Арасан суын ішсе, оның жүрегі
цозғалады (Шығ. Қаз., Болын.).
ЖҮРЕГІ ЛҮП ЕТТІ [ЕТЕ TYCTI] 1. Бір
нәрседен жай секем алды. «Адастым-ау!...
Адасңаным ғой, енді!» деген сезім Айшаны биледі. Сөйтіп келе жатңанда, оң жақтағы адырдың етегінен шоғырмақталған,
топтанған бір қара көрінеді. Айшаның
жүрегі лүп ете түсті (С. С.). 2. Кенет келген ңуаныш сезім туралы айтылады. Алмастың жүрегі лүп етті де, ізінше дүрсілдеп, жиі соғып кетті... (3. Ң.).
ЖҮРЕГІ МАЙ ІШКЕНДЕЙ КІЛКІЛДЕДІ [БОЛДЫ] Көңілі цобалжыды, тыныіисызданды. Мұз үстінде жүрген күйеуін
ойласа, жүрегі май ішкендей кілкілдеп
қоя береді. Аңбала сосын үйде отыра алмай, сыртңа шықты (Ә. Н.).
ЖҮРЕГІМЕ ЖҮДЫРЫҢТАЙ БОП Т¥РА ҢАЛДЫ © ЖҮРЕГШЕ ИНЕДЕЙ ҚАДАЛДЫ Көціліме дыц ете цалды. Шіркін
неме, кісінің көңіліне қараса нетті, түйеден түскендей етіп, дүңк еткізген сөзі жүрегімде жүдырыцтай боп түрып цалды
(AT).
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ЖҮРЕГІНДЕ [КӨКІРЕГІНДЕ] ОТЫ
ВАР Еті тірі, өткір, өжет, зерделі. Жүрегіңнің оты бар бала көрінесің,— деп, той
басы арқамнан қағып, мақтап қойды
(Б. С.). Ңара басңан, қаңғыған, Ңас надан
нені ұға алсын? Кокірегінде оты бар Ңұлағын ойлы ер салсын (Абай).
ЖҮРЕГІНЕ БЕРІШ [ТАС] БОЛДЫ
[БОЛЫП ҢАТТЫ] © ЖҮРЕГІ ТАС ТҮЙШ
БОЛДЫ Көціліне дыц болып ұялады; ойынан кетпес, жадында цалар кекке айналды. Көк сиырдың кегі Дайрабайдың жүрегіне беріш болып цащан тәрізді,— деді
(Б. М.).
УЖҮРЕГІНЕ ДАҢ ТҮСТІ [ҢАЛДЫ] ©
ЖҮРЕГІНЕ ДЕРТ [ЖАРА] ТҮСТІ Қайгыөкініш ұяладьі, өксікті өкініш меңдеді.
Жүрегіне дац түсіп, Жасық пышақтай
майырылды (АӘ). Балам менің бұл дүниеден аттанған. Содан, ңалқам, жүрегімде
дац цалған, Бұл қайғының басқа түсер
салмағын Біледі тек бала асырап, баққан
жан (Ғ. Ң.). Кемпір-шал зар жылайды баласы үшін, Көзінің көңіл нұры, қарасы
үшін, Еш дауа іздегенмен, таптырар ма,
Жүрекке терең түскен жарасы үшін
(М. С.). Мен көрдім ғашық жардан уәдесіздік, Өмірдің қызығынан күдер үздік.
Жылы жүрек суынды, жара түсті, Шыңпаған шыбын жанмен күн өткіздік (Абай).
ЖҮРЕГІНЕ ЖЫЛУ БЕРДІ Нәрлендірді, көрік берді, рух, шабыт берді. Болғанмен, сыртым ңораш, ішім сұлу, Сол ғана
жүрегіме берген жылу. Ажары бет пен
іштің бірдей емес, Керек-ау Кәмшат соны
пайым қылу (Жамбыл).
ЖҮРЕГІНЕ ӨРТ ТҮСТІ Ғашыцтыц жалыны жанды. Ңор ңылуға құдіреттен, Жүрегже түсті өрт. Тайды аяғым ескі серттен, Түсті емсіз, қатты дерт (Абай).
ЖҮРЕГІНЕ ТИДІ 1. Май, немесе майлы. ас тәбетін цайтарып тастады. Майлы
ас жемеген шалдың кешегі тамағы жүрегіне тиіп қалыпты (AT). 2. Еетін цайтарды; көңіліне тиді. Ат үстінен аударыссақ
та, мені аларлың жігіт жоң. Тартңан көкпарда, жаяу күресте, ат үстіндегі аударыста көбінің көзіне көрініп, ноғай жігіттерінің жүрегіне тиіп тастаған (I. Ж.).
ЖҮРЕГІН ЖАРАЛАДЫ © ЖҮРЕГШЕ
ЖАРА [ДЕРТ] САЛДЬІ Жанына жара
салды. Таза тас сияқтанған күміс кесек,
Жапырақ секілденген таза кесек. Жүрегін
жуықтаса жаралаған: Кір өмір, тікен турмыс, улы өСек (I. Ж.).
ЖҮРЕГІН СЫЗДАТТЫ Жанына батты,
жанын ауыртты. Бізге бүгінгі таңда техниканың жайын білетін, егін салудьщ, мал
бағудың сырларына жөтік, білімді адамдар керек бола бастады. Мектебіміз бізгө
осындай адамдар тәрбиелеп берсе екен.
Бұл біздің күнбе-күн жүрегъмізді сыздатып отырған мәселе,—: деді Есенбек
(М. И.).

ЖҮРЕГІН ҮСТАП САТТЫ Ацын бұл
жерде цулыцца салынуды, жанын жалдап, арын саудаға салуды айтып отыр.
Жүрегін пайдасы үшін жұрт ұсатпаң, Kipмен өлшеп базарға үстап сатпац. Оны сатып, ол кімді уатады, Оның өзін тағы да
кім уатпақ (Абай).
ЖҮРЕГІНІҢ ТҮГІ БАР [ШЫҚҢАН]
Ер, батыр, батыл кісі, еш нәрседен таіммайтын, цаймыңпай, бетіне айтатын адам. Сөзге шешөн би болса да, жүрегінің түгі шьщцан батыр болса да, төтеп беру керек
(М. Ә.). Түгі бар жүрегінде кере қарыс,
Жасынан кеудесінде жанған намыс. Ер
болды Аманкелді айдыны аскан, Жігіттіқ
бір сырттаны жас жолбарыс (О. Ш.).
ЖҮРЕГІ [КӨҢІЛІ] ОРНЫНА ТҮСТІ
[ОРНЬЩТЫ] Көңілі жайланды, зкүрегі
жай тапты, сабасына келді, цорцынышы,
не цуанышы басылып, өзіне-өзі келді, толцыған көңілі басылды. Я, ңұдай, берерсің.
Бәсе, мен де адамның баласы едім ғой,—
деп, жүрегі орнына түскендей боп, аз тыныс алып, Айша алты атарды көкірегіне
басып отырып қалды (М. Ә.). Теңізден көз
ала бергенде... үш дауыстай жерден балыңшылар аулының түтіні көрінді. Осыдан
кейін ғана Судыр Ахметтің жүрегі орнына
түсті (Ә. Н.). Сыяз бар десе жүреіім Орныцпайды суылдап. Сыртңыларға сыр бермей, Ңұр күлемін жымыңдап (Абай).
ЖҮРЕГІ ӨРЕКПІДІ Квңілі цобалжыды. Сары атанның үстіндегі Қазтайдың да
көңілі боздап келеді. Жүрегі өрекпіп, аузына тығылғандай болды (ҢӘ).
ЖҮРЕГІ ӨРТ [ОТ] БОП ЖАНДЫ Өзегі
өртенді, қапа болды, цайғырды, уайымдады. Лашынның жаны күйініп, Жүрегі өрт
боп жанады. Уайым қып тектесін, Көзінен
жасы тамады (С. С.). Жалғыз-ақ, өлейін
деп өле алмай, өз жанын ңия алмай, ңайғылы, қапада, күндіз-түні жапада, жылау
да еңіреу, бәрінен де көңілі қалып, жүрегі
от боп жанып, қолынан келері жоқ болып
жүрген сорлы Ңамар халін көріп, жаны
ашитын Омар ғана еді (С. Т.).
ЖҮРЕГІ САЗДЫ Қарньі ашты. Таңертең ас ішпеп едім, түске қарай жүрегім
саза бастады (AT).
ЖҮРЕГІ СОҚТЫ 1. Тірілді, жаны кірді. Әлден уақта баланың жүрегі соцты
(АТ). Осы кезде оның кеудесі бүлкілдеп,
әдеттен қаттырақ соңты. Демек, әке жүрегі соқты (Ә. Ш.). 2. Белгілі бір көңіл
күйге байланысты айтылады.
ЖҮРЕГІ СУ ЕТТІ [СУЫЛДАДЫ] ©
ЖҮРЕГІН СУ ЕТКІЗДІ Войын цорқыныиі
биледі, үрейленді, зэресі үшты, шошып
кетті. Аузы үңірейіп, өлім көздеп, түп-түзу төніп тұрған алты атар мылтықты
көріп, Хамиттің жүрегі су ете түсті, бар
денесі мұздай болып кетті (С. С.). Атынан
домалай түсіп, ңұшағын аша жүгірген
Кәкітай Әбішпен қатты қүшақтасып сүйісіп тұр. Бұған Әбіш ауру сияқты көрінін
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еді. Бауырмал жүрегі су етті (М. Ә.). Ойында дәнеңе жоқ, адымдай аяңдап келе
жатқан Арынғазының жүрегі кенет су ете
цалды (3. Ң.). Орнынан тұра бере, «іске
кірісем» дегені, «ұлыңқа, оязға барып
айтамын» дегені. Бұл Тәкежанның жүрегін су еткізді (М. Ә.). Рахметтің жүрегі
суылдап гұра алмады (С. Е.). Мұнар ішінде ұмар-жұмар күй Байкөкшенің көзінен
жыртқыштарды да, Абайды да жасыра
берді. Жүрек суылдап, көзге жас келеді
(М. Ә.).
ЖҮРЕГІ СУЫП [МҮЗДАП] ҢОЯ | СА
ЛА] БЕРДІ 1. Қатты цорыцты, үрейленді.
Ңуғыншылар отрядының бастығы дэл алңымда тұрғанын көріп, ңашңын не істерін білмей, жүрегі суып цоя берді (СҢ).
Әр жерде төрт-бестен оңаша отырған ылғи кебеже карын, бұңа мойын, шұбар
төстерді көргеннен-ақ, Мүсәпірдің жүрегі
жұздап сала берді (Ә. Ә.). 2. Ренжіді, көңілі цалды. «Ңойшы, сол жесір ңатынды» дегенде, жүрегім суып цоя берді (AT).
ЖҮРЕГІ [ӨЗЕГІ] ТАЛДЫ Қарны спи
ты, аиіығып, әлсіреді. Ңарны ңатты ашып,
жүрегі талып кетті (AT). Өзегі талып ет
жемей, Ер төсектен безінбей (М. Ө.).
ЖҮРЕГІ ТАЛЫҚСЫДЫ Қиналып, әлсіреп кетті; цатты циналып, есі ауып кетті. Әлгі сөзді естігенде, жүрегі талыцсып
кетті (AT).
ЖҮРЕГІ ТАС ТӨБЕСІНЕ ШЫҚТЫ ©
ЖҮРЕГІ [ЗӘРЕСІ] ¥ШТЫ [ШОШЫДЫ]
© ЗӘРЕСІ КЕТТІ Қаттьі үрейленді, иіошып кетті, цорыцты. Менің жүрегім тас
төбеме шыцты, қалтырап кеттім (Б. М.).
Ңараңғы түнде жер астынан, аяғының
аетынан, көрден шыға келгендей, екі-үш
дауыс үздік-создық ұлып қоя берді. Айшаның жүрегі тас төбесінен шыццандай
болды (С. С.). Оқ жыландай иреңдеп,
Жайдың оғы тасталды. Жүрегі үшып Күнайым, Ердің ңасын бас салды (С. М.).
ЖҮРЕГІ ТЕБІРЕНДІ Елжіреді. Ақ
жүрегін тебірентіп, Ер көңілін желдентіп,
Ақ сүйектің баласын Ңара ұлына теңгеріп,
Ңоңыраулы найза өңгердім (М. Ө.).
ЖҮРЕГІ ШАЙЛЫҢТЫ [ШАЙЫЛДЫ]
Беті цайтты, цаймыцты, шошыды, сескенді, запы болды. Сыртта тыңыр естілген
соң, жүрегі шайлығып ңалған Балуан төргі бөлмеге кіріп, есігін қақты (С. М.) Сонда мені алып ұшқан ңиял ңұсы... осы
үйдің төбесінде айналып біраз жүрді де,
жүрегі шайлыццан жаралы ңұстай тайқи
соғып, ешңайда ңона алмады (Ә. Ә.). Енді
бірінің үстіне бірі орнаған үйдей екі тас
қана қалды. Біраң, оған шығу өте хауіпті
еді. Егер табан тайып кетсе, тірек болар
ешңандай бұдыр жоң. Осы араға келгенде
Сейтеннің де жүрегі шайылды (М. И.).
Ңарт сөзінің өрісін таныған Мария күліп
жібере жаздады. Ңайтңан күнде де Марияның жүрегі иіайлығар емес (Ж. Ж.).

Ж ҮРЕКТІ

ЖҮРЕК [ӨЗЕК] ЖАЛҒАДЫ Жецілжелпі ғана тамацтанды; болмашыны ца
рек етті, талшыц цылды, нәр цылды. Басқа түссе баспаңшы, Уәли бұрын төзе алмас талай ңорлыққа да көнді. Ол бір
тәулік нәр татпай, әбден ашыққан соң,
жүрек жалғаудыц ңамын іздеді (Т. А.).
ЖҮРЕК ЖҮТҢАН Еиі нғрседен цорыцпайтын батыл, ер-азамат. «Тап солай»
десіп, шұлғи-шұлғи иланып еді. Осымен
ңатар, Ңұнанбайдың жүрек жүтцан ерлігі,
айла-тәсілі өзінен-өзі атамай-ақ, әйгіленіп
жатты (М. Ә.).
ЖҮРЕККЕ [ЖҮРЕГІНЕ] АС БАТПАДЫ Сабырсызданды, көңілі орнына түспеді, көңілі күпті болды; жегені желім бол
ды. Жұрт күңіреніп, жерімен, суымен ңоштаса бастады. Ңолдан келер іс жоң. Салқын қанмен елдің толқынына қарап отыруға шыдай алмай, жүрекке ас батпады
(С. С.). Сіз жатңанда, сол секілді күйменен, Батпай асым, жүрегімді түйнеген
(С. Д.).
ЖҮРЕККЕ ЖЫЛЫ ТИДІ Көңілге цона кетті. Өлең — сөздің патшасы, сөз
сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, Теп-тегіс, жұмыр келсіи айналасы (Абай).
ЖҮРЕК КЕСТІ [TECTI] Жүректі түйнеп, цыжылдатты. Ңара нан ңыжылдатып, жүрек кесіп, Жатасыз жамбасыңды
тақтай тесіп. Осы екен «Ұрлық түбі —
ңорльщ» деген, Япырмау, құтылармыз
мұнан нешік? («Айқап»),
ЖҮРЕК ҢАЛМАДЫ Қатты цорыцты,
үрейленді. Шығатын зор ңараға бір жан
алмай, Жігіттер ңоян болды, жүрек цалмай, Сібірдің цирктерін сілкіп шықңан,
Осыны алып отыр ояз қолдай (I. Ж.).
ЖҮРЕК ҚЫЖЫЛДАДЫ Қарын цышцылының (запыран) артуы туралы айтылады. Ротер — Голландияның дәрісі. Оны
асқазанға, бүйенге жара түскенде, шперацидті гастритке, жүрек цыжылдағанда
ңолданады (С. Сұбх.).
ЖҮРЕК 1КӨҢІЛ, CE3IM] ҚЫЛЫН
ШЕРТТІ Сезітіне эсер етті, көңілін аулады. Соның бүріс-қырысын жазамын деп,
келіншегімді көбелекше шыр айналып,
бүйірін түртіп қалып, шымшып өтіп, си
пай қағып, жүрек цылын шертпек болам
(С. Төл.).
ЖҮРЕК СЫРЫ Көңілдегі бар арман,
цүпия. Жүрек сыры ашылмағаны жақсы
(AT).
ЖҮРЕК ТОҢТАТТЫ Ңөңілін орнына
түсірді; сасцалацтауык цойды; цорцынышы тарады. Мұндайда жүрек тоцтатып,
сөйлеу де қиын екен. Егер де тез от
ашңызбасам, қорңыныш билеген денеге
ңуат кірмей қалатын, соны сезіп, бар даусыммен айғай салдым (Ә. Ә.).
ЖҮРЕКТІ ДЕРТ АЛДЫ Күйік шалды; цайғыланды, цапаланды. Боғаштың

Ж Ү РЕК Т І

—218—

бойын өрт алды, Жүректің басын дерт ■ ЖЫҒЫЛҒАНҒА [ЖЫҒЫЛҒАН ҮСТГНЕ] ЖҮДЫРЫҢ Сорға сор цосылып, бүалды (АӘ).
рынғының үстіне жаңа бәле жабысты де
ЖҮРЕКТІ САРА ТІЛДІ Жанды жара- ген мағынада айтылады. Батыстағы зеңбілады, көкіректі царе айырды. Ойлану —г рек Күрілдейді күн сайын, Ңан сасыды
кейде наркескен, Жүректі сара тіледі. төңірек, Жығылғанға жұдырық (I. Ж.).
Ойланбасаң, жаның жай, Қысыла қында Жығылғанға жұдырыц, Сақтаулы шықты
жүреді (I. Ж.).
сыбағам, Есіңді біліп, ер жетіп, Белді
ЖҮРЕКТІ ТЕРБЕДІ Мейірлендірді, те- бусақ ңынаған (Н. Б.). Бес жер егінімді
бірентті. Жынды жастың жүрегімді тер- мынау Тәкежан, Майбасар аулының жылбейді, Жүйрік ңиял у толтырып кернейді. ңысы күздігүні жеп кетті. Биыл жығылған
Бұл мезгілде жалғыз өзім өлсем де, Жан үстіне жүдырыц деп, көктемде жаңа қылтанақтап келе жатңан бес жер егінімді
иесі адамды көргім келмейді (Б. К.).
тағы сол, жаңағы таптап, ңара топыраЖҮРМЕЙ, ЖҮРІМІҢ ҢЫСҢАРҒЫР ғын шығарып кетті (М. Ә.)- Жақып өлді.
[ҮЗІЛГІР! ҢҮРҒЫР! ҢЫСҢАРСЫНІІ © Одан бір жүма кейін жығылғанның үстіЖҮРМЕЙ, ЖҮЙКЕҢ ҢҮРҒЫР [ТАУ- не жұдырыц деп, Мұқашым өлді (М. Ә.)СЫЛҒЫР ] ң а р ғ ы с. Жетпегір, ө,мірің
ЖЫҒЫЛҒАН [ЖЫҒЫЛЫП ЖАТЫЙ]
цысца болсын деген мағынада. Өзім куйin отырғанда, ол жүрімі цүрғыр, неге күй- СҮРІНГЕНГЕ КҮЛЕДІ Өз мініне, өз бойына ңарамай, біреуді менсінбей, мінейді,
діреді (Б. М.).
сынайды.— Ңазір жел-ңұз басталды, Мұз
ЖҮРШІ ҮЗАРДЫ Өрісі ұзады, барар ұстаспай,
абыржың кезеңнің үстінде тур
жері көбейді; мініс малы болды.— Ал, мыз... — Көп біліп ңапсың...— кекетпеңіз.
Аха, Тәңірбергеннің арқасында тақымың Жығылған сүрінгенге күледі деп... (Т. А).
атңа тиді. Жүрімің ұзардьі (Ә. Н.).
ЖЫҒЫЛСАҢ, НАРДАН ЖЫҒЫЛ ҚүЖҮРІСІ СУЫҢ Асығыс, цатты, цаһар- ласаң да, үлкенінен құла, жеңілсец, күшлы келіс. Әне, келе жатыр! Ңұнанбай жі- тімен алысып жеңіл, өзіңнен күштімен
берген кісінің алды осы! — дегенде: «Жү- тартысца түс деген мағынада. Жығылсац,
рісі суыц екен!» — деп, бес ңасңаның нардан жығылдың керімен ауызды мықүлкені Тұрсынбай да көз тікті (М. Ә.).
тыға бір-аң сапты (AT).
ЖҮРІСІ СҮЙЫҢ Жеңіл жүрісті, марЖЫҒЫП БЕРДІ Біреудің алдында кідьшсыз, ісі берекесіз. Әлібек аң-таң. Екі нәлі етті, жеңілдірді.— Мағашқа сен екеуоттың арасында ңалды деген осы. Ңай ің де ңосылып, Кәкітайды жығып бердіңжеңгенің менікі деуге де болмайды. Өйт- дер ме, шынымен жығып беру оңай ғой
кені, Асанның жүрісі сүйыц, ісі бұлдыр (М. Ә.).
(С. О.).
ЖЫЛАҒАН БАЛА, БОЗДАҒАН АНА
ЖҮСІП ПЕН ЗЫЛИХАДАЙ Вір-бірін Азапца түскен жұрт. Қандай ұрыс болса
жацсы көретін, сүйетін ғаіиыц адамдар да, ең алдымен бүліншілікке ұшырайтын
туралы айтылады. («Жүсіп—Зылиха» қис- халың. Бұ жолы да солай болды. Жыласасындағы кейіпкер ғашьщтардың есімде- маған бала, боздамаған ана ңалмады.
рінен алынған). Ңадірін кім біледі мұн- Бұл қырғын тек таң ата ғана толастады
дай сөздің, Түсі оңбас, шірігенше мыс пен (I. Е.).
жездің. Жүсіп пен Зылихадай шын ғаЖЫЛАМАҒАН БАЛАҒА АС [ЕМшықтың, Мысалы, сол сияқты сіз бен бізШЕК] БЕРМЕЙДІ Өзі емеурін білдірмесе,
дің (АӘ).
жайын айтпаса, біреуге біреу цол үшын
ЖЫҒА [-СЫ] ЖЫҒЫЛДЫ [TYCTI] бермейді, көмектеспейді деген мағынада
ҢИСАЙДЫ Бағьі тайып, басына циындыц айтылады. Ңаншама күлсе дағы мақтантүсті. («Жыға» — иран тілінде тәжге ңа- шаққа, Көбіне үлес тиер бөлген шақта,
дайтын алтын ңауырсын; ерте уақта қыз- Балаға жыламаған ас бере ме? Ұмтылып
дардың бас киіміне, сұлтандардың, хан- жыламаса бір тамаққа (Б. Өт.).
дардың бас киіміне қадайтын ңауырсынЖЫЛАНДАЙ ЖАРАУ AT Тац асыті,
ды да «жыға» деген). Пайда үшін біреу жаратылған ат туралы айтылады. Астынжолдас бүгін таңда, Ол тұрмас, бастан да жыландай жарау ұзын құлаң, ңарынжыға цисайғанда. Мұнан менің ңай жерім да ырғайдай сойыл (Ғ. Мұс.).
аяулы деп, Бірге тұрып қалады кім майЖЫЛАН ЖАЙЛАП БАРАДЫ Тамацданда? (Абай). Тобыңтының жығасы жығылған жоң (М. Ә.). Өз атың жұртқа әйгі- ты цатты аңсап, ашцарацтыц жасау мағылі Баймағанбет, Патшаға сексен қара ат насында айтылады. (Бұл тіркес, көбіне,
байлаган бек. Түсіріп жау жығасын жаға ішімді (ішіңді, ішін) сөзімен ңоса айты
ұстаған, Сібірге Исатайды айдаған бек лады).
<Ш. Ж.).
ЖЫЛАН [КҮЙЕ]
ЖАЛАҒАНДАЙ
ЖЫҒА ТАНЫМАДЫ Кім екенін же- 1. Еш нэрсе жоқ, түк цалдырмай, тыпте, аныц білмеді. Сәлем беріп, есіктен типыл цылған. Ат, атан, шөп, астың, сокірген ұзын бойлы, ат жақты жігітті ңара ғымның еті, киіз, көрпе, жастың, ңап,
ала көлеңкеде кемпір жыға тани алмады арқан — бәрінен де ауыл жылан жалағандай таза. Сыпырып алып қойған ақ<ЛЖ).

—.219—

тын; адамы, алаштың әскері... (I. Ж.). Жазагер отрядтың бастығы офицер Антоновтың жүрген жері жылан жалагандай болып ңалатын (Ғ. Мұс.). 2. Тап-таза, мұнтаздай. Уay, ағайын, Іле мен Баңанас
арасындағы бөгеттерді белден бастырып,
көпірлер салдырып, жолды тегістеп, жы
лан жалагандай тазартып жатырмын, мол
қаражат керек! — деп лепірді Ырсалды
(КТ).
ЖЫЛАН ЖҮРІСТІ Ізін білдірмейтін,
зымиян эрекет иесі. Ңай күні Сүгір ха
бар етсе, сол күні... күлін көкке ұшырып
кету қолынан келетін, жылан жүрісті пәле
ңатын (М. Ә.). Жарқын: Жау бар, ол
даусыз, ұясын, ұясын ізде. Мұрат: Бұл
жаулық тегі өзіне шебер-шебер әдістер
жасап алған, жымын білдірмейтін, жы
лан жүрісті жаулың (М. Ә.).
ЖЫЛАН ҢАРАҒЫ ЖОҢ © ЖЫЛАН
ҢАРАҢ МАЙЫ ЖОҚ Жылан көзі жылтырағы жоц арыц, ет, я цатыцсыз көже.
Соғымға сойылған торы төбелдің жылан
царагы жоц болған соң, семіз ет іздеушілер бұл үйге мойын да бұрмайтын (ӘЖИ).
Бұл ңай ел? — дейді Шуаш. Бұл кесіп
алсаң, қан шықпас, аузына жылан цара
гы жұңпастың елі,— дейді анау (ШС).
ЖЫЛАНША ЫСҚЫРДЫ Ңаһарын
төкті, барынша ашу шацырды. Урядник
ңанға тойған ит сияқты, түсі суық бір ит
еді... Осы жыланша ысцырады (С. С.).
...Неге онымен әлі күнге сәнденіп тұрсыңдар!... Ал, менің командамды тыңдаңдар! — деді командир жыланша ысцырып
(С. С.).
ЖЫЛАНЫ [ЖЫЛАНЫНЫҢ БАСЫ]
ҢАЙТПАЙ ОТЫР [БАРАДЫ] Әлі де ашцарацтығы басылмады, элі де жалацтап
тоймады.
ЖЫЛАНЫ ҚАЙТТЫ Ac ішіп, жүрек
жалғады, ашцарацтығы басылды.
ЖЫЛАП ӨТТІ Зар еңіреп өмір кешті.
Сенің шешең айраншы, Бүтін көйлек кимеген, Аузына өкпе тимеген, Бетін жумай, кір-кір боп, Жылап өткен дүниеден
(Ш. Ң.).
ЖЫЛАП ІШІП, ШЫҢҒЫРЫП Т...ЫП
Жоцшылыц, тапшылыц туралы да, сараңдыц туралы да айтылады.
ЖЫЛ АРТЫНАН ЖЫЛ ӨТТІ Көп уа■цыт өтті. Күн артынан күн, ай артынан
ай, жыл артынан жыл өтеді (ҚЕ).
ЖЫЛАРЫН ДА, КҮЛЕРІН ДЕ БІЛМЕДІ 1. Қорцарын да, цуанарын да білмеді.
Білмейді жыларын да, күлерін де, Еліне
кетерін де, жүрерін де. Көрінед әзірейілдей ңыздың түсі, Ңараса Ңарашаштың
реңіне (I. Ж.). 2. Қатты цуанғаннан не
істерін білмеді. Байңұс бала, қуанғаннан
жыларын да, күлерін де білмей, қалт
тұрып цалды (AT).

жыл

ЖЫЛАСА ЖАСЫН КӨРМЕДІ Қиыншылыц көргенін сезбеді, рацымы түспеді.
Сұраса жекжат бермеді, Жыласа жасын
көрмеді. Өз малыңды құрттың деп, Жанын берсе сенбеді (Б. Ңож.).
ЖЫЛАУ ЖЫЛАДЫ д и а л. Дауыс
айтты. Жылау жылауға да шамасы жоқ,
әбден шаршаған (Ң. орда, Арал).
ЖЫЛАУ КҮНДЕР, БҮЛАУ КҮНДЕР
Қайғы-цасіреті мол ауыр кез. Үзақ өмірінің ішінде қилы-ңилы замандарды басынан өткізіпті. Жылау күндерді, бұлау күпдерді көп көрген (О. С.).
ЖЫЛДЫҢ ЖЫЛЫНА д и а л. Жыл
сайын, жылма-жыл. Біз жылдыц жылына
бір келіп, көріп тұрамыз (Шығ., Ңаз.,
Больш.).
ЖЫЛ КӨРДІҢ БЕ? Көп үйыцтап, кеш
тұрған кісіні айтады. Сен жыл көрдің
бе, осынша ұйыңтап? (AT).
ЖЫЛ ҢАЙЫРДЫ Ескі жыл есебімен
кісінің жасын шығару, жыл есептеу тура
лы айтылады. (Ескі жыл есебімен ңазақ
жыл сұраса келіп, «жылың не» дегенде
«жылым — мешін», немесе «жылым —
ұлу», т. б. дейді. 12 жыл бір оралса, «мүшел» дейді, екі оралса, «екі мүшел», үш
оралса, «үш мүшел», т. б. Мысалы, «менің биыл екі мүшелім», «менің биыл үш
мүшелім» дейді. -«Екі мүшел» — 25 жас,
«үш мүшел» — 37 жас, «төрт мүшел» —
49 жас болып, бір жыл қайта оралып келгендіктен, артық ңосылып отырады. Ол
жыл аттарының тэртібі мыналар: 1) Тышқан, 2) Сиыр, 3) Барыс, 4) Қоян, 5) Үлу,
6) Жылан, 7) Жылқы, 8) Ңой, 9) Мешін,
10) Тауық, 11) Ит, 12) Доңыз. Мұндағы
«ұлу» деген — қытай сөзі «дракон» мағынасында; кей түркі елдерінде мәселен,
ұйғыр тілінде бұл жыл «белік» болып
аталады. «Мешін» деген маймыл мағынасында, үйғыр тілінде «маймұн» түрінде
айтылады; ал «доңыз» деген «жабайы
шошқа»
мағынасында
қолданылады.
«Үлу» мен «мешін» қазақ тілінде осындағы ескі жыл аттары ретінде ғана жүреді.
12 жыл туралы аңыз бірінші рет XI ғасырда жазбаға түскен. Махмуд Ңашғари
өзінің «Дивану лүғат-ит түрк» атты еңбегінде бұл аңызды былай деп келтірген:
«Түріктер он екі түрлі хайуан атын
он екі жылға ат етіп қойған. Адамның
тууы, соғыс тарихы және басқаларды,
міне, осы жылдар айналысымен есептейді.
Бұл жыл есебінің келіп шығуы мынадай
еді: Түрік қағандарының бірі өзінен бірнеше жыл бұрын болып өткен ұрыстың
тәсілін үйренбекші болған. Сонда бұл
ұрыс болып өткен жылды анықтауды жаңылыпты. Ңаған ңауымымен осы жайға
цатысты кеңесе отырып, айтыпты: «Біз
бұл тарихты аньщтауда қаншалық жаңылыссақ, бізден кейінгілер де соншалык
жаңылысады. Осы себепті, біз енді он екі
ай және аспандағы он екі зодиакты негіз-
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деп, он екі жылға ат қояйың. Тагы бізден
кейінгі жыл есебі сол жылдардың айналысына қарап алынсын. Әрі, бұл кейінгіге ескерткіш болып қалсый! — депті.
Ңауымы: «Айтқаныңыз болсынГ»— деоіпті.
Қаған ауға шыгыпты, кісілеріне жабайы хайуандарды Іле өзеніне ңууды
бұйырыпты. Бұл өзі, үлкен су. Кісілері
ау қылып, хайуандарды суға қарай үркіте бастапты. Сонда он екі хайуан судан
өтеді. Он екі жылды міне, сол хайуаидардың атымен атайды. Ең әуелі судан өткен
«сычған» — тышқан болады. Осы себепті,
жыл басы соның атымен аталды, бүл сөзге жыл сөзін ңосып, «сычған йылы» деп
атапты. Одан кейін өткендері төмендегілер болды да, олардың эрқайсысы бір
жыл үшін ат болып ңалды: «уд (сиыр)
йылы», «барс йылы», «тавышған (ңоян)
йылы», «нек (крокодил) йылы», «йылан
йылы», «йунд (жылқы) йылы», «қой йы
лы», «бічін (маймыл) йылы», «тақағу
(тауың) йылы», «ыт (ит) йылы», «тоңуз
(доңыз) йылы».
Түріктер ескі сенім бойынша, бұл жылдардың әрңайсысыида қасиет бар деп біледі. Оларша, сиыр жылы ұрыс көп бола
ды, себебі, сиыр бір-бірімен сүзісетін хай
уан. Тауық жылы кірсе, азык-астың, тамақ көп болады...»). (МҢ, I, 331—332-6.).
Ңариялар жыл цайырып отырып, келген
қонаңтардың жас шамасын да шығара
бастады (С. М.).
ЖЫЛ ҢҮСЫНДАЙ Бір нәрсенің басы,
алғашцы көрінісі деген мағьтада айтылады. Естуімше, Ңарқаралыдан, Омбы, Ңараөткелден және онан арғы Орынбор, Троицкіден, Кіші жүзден де оқып жүрген қазаң
жастары шыға бастады. Жыл ңүсындай
сендерсіңдер, жаңа дәуреннің алғашңы
келгені боларсыңдар,— деді Абай Әбішке
(М. Ә.).
ЖЫЛҚЫҒА [ҢОЙҒА, МАЛҒА) САЛДЫ Мал бацтыруға жіберді деген мари
нада айтылады. Он жетіге келгенде, Салған екен хан Бәйтік, Баң деп сені жылңыға (Ш. Ңар.).
ЖЫЛҢЫҒА [ҚОЙҒА, МАЛҒА, ҚОРАҒА] ТҮСТІ Үрлыц цылды деген мағынада
айтылады. Жылцыға түсіп алған соң,
Байсейіт, Бошай ағаңның Бір көнбедің
ырңына (Ш. Ңар).
ЖЫЛҢЫДАЙ ЖУСАТЫП, ҚОЙДАЙ
ӨРГІЗДІ Айщанына көндіріп, айдауына
жүргізді. Бүкіл Дешті қыпшаңты өзіне
бағындырып, жылцыдай жусатып, цойдай
вргізуің керек (I. Е.).
ЖЫЛҢЫ МІНЕЗДІ [СИЯҚТЫ] АДАМ
1. Шыдамды, төзімді. Ендігі ел жылцы
мінезді болды. Аяз бен боранда, жауыншашында тон не көрсе, соны көруге шыдаған, жанын аямаған, қар төсеніп, мұз
жастанған кісі ғана бағады (ЛЖ). 2. Менсінбей кету, жылцы тәрізді осцырып кету.
Жылқы мінез кісілер бар (AT),

ЖЫЛҢЫШЫ [ҢАМБАР] АТА © ШОПАН АТА 0 ОЙСЫЛ ҢАРА 0 ЗЕҢГІ БА
БА 0 ШЕК-ШЕК АТА 0 ПІР АТА Ңазакг
ескі салт бойынша, өзі баққан төрт түлік
малының «иесі» бар деп ұғынған. (Олардың әрңайсысына ат қойып, осы малдарды сақтау солардың ісі деп білген. Және
мал «иесінен» мал тілеп малдың амандығын сұрап отырған. Ңазаңтың осы салтұғымы ауыз әдебиетіне түскен. Шопан
атаға: Шаруаның бір түлік пірі — Шопан,
Келтірмей ңу, пір ата, ңойға топан; Жылқышы атаға: Шаруаның бір пірі — Жылқышы ата! Тілегенде өзің бер, ақтан бата;
Ойсыл цараға: Шаруаның бір пірі — Ойсыл қара, Түйені өсір жарылқап, болып
пана; Зеңгі бабаға: Шаруаның бір пірі —
Зеңгі баба! Сиыр берсең, сүтті бер, өңкей
мама; Шекшек атаға: Ңарағай мүйіз серкелі, Шүйде жалды, желкелі, Шекшек ата
баласы. Ешкі бассын үйіңді! — деп келетін ұзақ жыр туғызған).
.ЖЫЛМАҢ ҢАҢТЫ 1. Қылмаң-цылмаң
етті мағынасында. Мойнында сылдырмақ
ңарғысы бар қара ауыз, тарғыл ңаншық Абайға бір түрлі сұлу көрінді.
Жұтынып тұр, жылмац цағады (М. Ә.).
2. Жылмаңдап, асты-үстіне түсті, іші-бауырына кірді. Хош келдіңіздер, төрлетіңіздер! — деді Мырқал жылмаң цағып. Ол,
әсіресе, өзіне хауіпті адамдарды жылы
қарсы алды (Ә. Ә.).
ЖЫЛ OH ЕКІ АЙ Жыл бойы. Ңойшы
жыл он екі ай кой соңында сүйретіліп
жүрсе де, оның табан ақы, маңдай тері
іске аспайтын (М. Е.).
ЖЫЛТ ЕТКЕН Азғана, болмашы. Шаруашылықтың жылт еткен табысының өзі
осы мал өнімдеріне байланысты (ЛЖ).
ЖЫЛТЫҢ ЕТТІ 1. Тез өтіп кетті. Шабатұғын қылыштай, Жылтың еткен жиырма бес! Жиырміа бестен өткен соң, Орда
бұзған отыз бес (Ш. Ж.). 2. Тап бола кетті.
Сол-ақ ңит еткеннен құр қалмай, жылтыц
ете қалады (AT).
ЖЫЛУЛАҒАН МАЛ Елден сауын айтып, к&мек сұрап, жиған мал. Жүз-жүзден
жүрген жігіт даяшыға, Ақ көбік мінген
аттың жаясында. Екі айдай Ерейменді ет
сасытпай, Жұрт малын жылулаған аясын
ба (I. Ж.).
ЖЫЛУ С¥РАДЫ [ЖИНАДЫ] к ө н е.
Жэрдем, көмек сүрады. (Ңазаңтың ескі
салтында, я жұтңа ұшырап, малы қырылғанда, я шабындыға ұшырап қалғанда,
ағайыннан жөрдем сұрайтын болған. Жылу сұрау ңаріп боп ңалған кісінің ісі де,.
жылу жинау ру, ауыл аңсақалының араласуымен болған). Тезекбай: Алтын басым сау болса, жоқ-дүр қарам, Борышты
ңылды мені хаң тағалам! Белуардан қарызға батңаннан соң, Тәңірім жылу жидырды, бар ма шарам (Айтыс). Мұңатай: — ...Жылу сүраті отырғаным жоқ.
Сықайдың он бес аулынан он бес мьщ.
жылқы өреді. Сол маған жетеді (Ғ. Мұс.)-
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Ата-ананы, жасы үлкенді сыйлау, елдік
жақсы дәстурлерді сақтау, ағайынның қазасына ат қойып, еңірей келу, жұтап
қалса, жылу жинап беру, жұмысы бігпей
жатса, жабылып көмектесіп кету...— нағыз адамшылық емес пе?1 (Ғ. М^с.).
ЖЫЛУЫ ЖОҚ Сүйкімі, жанасымы
жоц. Жылуы жоц бойының Жылмиғаны
неткені? Ңұбылуы ойының Кетпей, құйтың еткені (Абай).
ЖЫЛЫ БОЛДЫ [ТОЛДЫ] Өлгеніне
бір жыл болды. (Өлімнің артын күту салтына орай туған уаңыт өлшемі). Шырағым, Сәлімнің жылы болды, мезгілінде
өткіз (AT). Келінге жолың. Ңазір жолық...
жылы толды. Көңілінде ңандай ойы бар
екен? Білі — деді (Ә. Н.).
ЖЫЛЫ ЖАУЫП ҢОЙДЫ 1. Қолға алмады, сол күйінде ңалдырды. Әлде, мектепте бүгінгі өмір талабына сәйкес білім
беруді жүзеге асыруға эзірге тиісті жағдай жоқ деп, оны биылша жылы жауып
цоя тұрмақпыз ба? — деді Бану (М. И.).
2. Қоя цойды, атамады. Болмаса, аты
шықңан Сүйімбайың, Баскасын кою керек
жылы жауып (Жамбыл).
ЖЫЛЫ-Ж¥МСАҢ Еттің ,майлы, дэмді
жері. Ңолындағы бар етін асып, жылыжүлсағын осыларға тасып, түнерген ашуды бір тарқатып жіберуге бәйек болып
лсүр (Ғ. М.).
ЖЫЛЫ ЖҮЗДІ Жайдары, мінезі жайлы. Талдырмаш денелі, жылы жүзді Зелиния сазарып алған. Жерді ойып жіберердей, ның басып, тұтңынның ңасына таяп
келді де, басын шалқақ көтеріп, көзімен
атып, тістене сөйледі (Т. А.).
ЖЫЛЫ ЖҮРЕК Қайырышды, мейірімді; тірлікке ынтығы бар сергек көңіл,
Жылы жүрек суынды, жара түсті, ІПықпаған шыбын жанмен күн өткіздік (Абай).
Сезімпаз көңіл, жылы жүрек Таппадым
деп түңілмес (Абай).
ЖЫЛЫ-ЖЫЛЫ СӨЙЛЕСЕ, ЖЫЛАН
ІНІНЕН ШЫҒАДЫ Жағымды, көңілге цонымды әңгіме айтса, жібілейтін адсцм
жоц деген мағынада. Тілімді тістеп өлмек
едім. Еріксіз сөйлеттің. Жылы-жылы сөйлесе, жылан да інінен. шығады. Сұрай бер,
әлім барында айтып кетейін (Ғ. Мұс.).
ЖЫЛЫ КӨҢІЛ Ілтипатты сезшге то
лы көңіл, жұмсаң, елжіреген көңіл. Өлеңге көңілің құмар, даусың жытар, Созылтьш ән мұржасы созсаң зытар, Ән сүйгіш,
жылы көңіл, сөзге таңсық, Жылпыңдар
жылы сөзді неге ұмытар? (I. Ж.).
ЖЫЛЫ ҢАБАҒЫН БЕРМЕДІ Жадырап, жылы жүзбен царамады, торсиып,
үнделеді. Балуан үйіне келген Балқашқа
жылы цабағын берлей, бойын жырақ ұстаған еді (С. М.).
ЖЫЛЫ ҢАБАҚ [РАЙ] БІЛДІРДІ
[КӨРСЕТТІ] © ЖЫЛЫ ҢАРАДЫ Жылы
шырай берді, жадырап, жақсьі царсы ал-

жылы

ды. Осы бай үйдің барлық арқан-жібін,
ноңтасын, желісін, тізгін-шылбырын қысыжазы есетін тынымсыз қарт — Иіс еді.
Сонысын айтты. Ңаражан бұған сәл жы
лы цабақ білдіріп, баласына қарап: «Бұл
байғұсты әлі шаңыраңтан шығармап па
едіңдер?» — деп еді, Әзімбай қырыс сөйледі (М. Ә.). Жіңішке, ораң өңді, ұзын
бойлы, шоңша сақал декан мұны жұмсақтықпен, жылы рай беріп қарсы алды
(С. Ш.). Дәмежанның сөзін де, өзін де,
әсіресе, қол өнерін де сыйлайды. Бұған
Жәбікен шүкірлік етіп, Дәмежанға осы
әңгімелер тұсында өте жылы царады
(М. Ә.).
ЖЫЛЫ [ЫСТЫҢ] ҢҮШАҚ 1. Ана
цұшағы, ана аймалауы. ...Ңазір де анасының жылы ңүшағында отырып, сол
кездегідей эсер алды (Т. А.). 2. Ыстыц көңіл. 3. Жар цұшағы.
ЖЫЛЫМШЫ ТАТЫДЫ Дэ,мі жағымсыз келді деген мағынада айтылады.
(«Жылым» — иранша, қойдың майы, құйрығы). Дәмештің де жөтелі үдеп, су ішпек
боп тұра бергенде, жып-жылы, жылымшы татыған бірдеңеге аузы толды (3. Ш.).
ЖЫЛЫН БЕРДІ ,[ӨТКІЗДІ] Кісі өліп,
оған жыл толғанда, еске альт, жиын жасады. (Бұл салт кіші-гірім бас қосу жиыны, не үлкен ас беру сипатында болады).
Әкесінің жылын беріп, ңарындасының басынан қарасын түсіргеннен кейін, ұзату
жабдығына кіріскен (С. М.). Жас келіншек қосағынан айрылған соң, жылау мен
ңайғыда қаралы жылын өткізген (М. Ә.).
ЖЫЛЫ ОРНЫН СУЫТПАДЫ Отырған, түрған үйінен ңозғалмады; цоныс
ауыстырмады, ешцайда көшпеді, сол тұрған жерінде цалды. Батырбай шала бүлініп үйіне кетті. Олай ойлап, бұлай ойлап
көрсе де, жылы орнын суытцысы келмеді
(М. И.). Анам да,— «шырағым, барсайшы
осыған, жылы орныңды суытпа, көз алдымда бол» — дегенді айтты бірде (ЛЖ).
ЖЫЛЫ ОРНЫН ТАПТЫ Жайлы орынға жайғасты. Айттьтм ғой, балам қорқадьі
деп, мына шайыңды ішіп, сонан соң, жы
лы орныңды тапсайшы! — деп, енді тізе
бүгіп, шай құйып беруге оңтайлана берді
(Ж. Алт.).
ЖЫЛЫ СӨЗ Жағьшды сөз, үнамды
эңгіме. Түсімде мені жұбатып, Жылы сөзбен сөйлесіп, Кетуші едің қуантып, Ңалушы еді көңіл өсіп (Абай). Жігіт тағы да
біраз жылы сөз айтңысы келіп еді, әттең,
өзі білетін орыс тілінің тапшылығы діңкесін құртып тұр. Галя оның ықыласына
риза боп қалды (Т. А.).
ЖЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ Ішіне кіре сөйлесті,
жағымды тіл цатты. Аяқ астынан уста
лый қап, торга түскен құстай, екеуіне кезек жаутаңдаған түрін көріп, осы әйелді
аяп кетті. Жылы сөйлескісі келді (Т. А.).
ЖЫЛЫ ТИДІ Көңілге үнады, жанға
жайлы болды. Жарым жаңсы киім киіп,

жылы
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Келді жанға жылы тиіп. Диуана болды кіті түлкі алғандай, мәз болысып, і жы~
бұл көңілім, Басылмай бір құшып-сүйіп мың цагысты (М. Ә.). ■
(Абай). Өлең — сөздің патшасы, сөз сараЖЫН БУҒАН БАҢСЫДАЙ БҮЛІНДІ
сы, Ңиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге ’ Аласүрды,
бүлан-талан болды, әлекке түсжеңіл, жүрекке жылы тиіп, Теп-тегіс, жұ- ті, күйіп-пісті.
Оразбай Дайырдың хабамыр келсін айналасы (Абай).
рын естігенде, жын буған бақсьідай бүлінЖЫЛЫ ҮШЫРАДЫ 1. Ыстыц көрінді, ді. Салған жерден ауызға алып ңиянаткөзге оттай басылды.— Біздің жақта тар- тап, айыптап сөйлегені Абай болды.(М. Ә.)~
тылып жүретін «Жамбас сипардың» әні
ЖЫН ОЙНАҒЫ Астан-кестені шыцңұлағыма жылы үшырап кетті, елді сағын- цан, у-дулы, ойып-сауыцты орта. Ел емес,
ғандығым шыгар деймін,— деп, келіншек анау түрған — жын ойнағы, Болар деп,
күрсініп қойды (I. Ж.). 2. Іш тартты, жай- оны мұндай кім ойлады? Ңандары мек
дары кейіп білдірді. Жиренше де Абайға дегенде, ңап-қара боп, Өзгерген, жаңарған
енді жылы ұшырап амандасты. Жаңа бір түр ойнады (Б. М.). Үй үстінен құйын
адамдар келген соң, үлкендердің өзге іс- өтті. Үй сыртындағы сары төбенің шаңдатері мен еөздері бөлініп, тоқырап қалды р ы н өз бойына, жын ойнағына үйіріп ап,
(М. Ә.). Аоан «ңашайық» деп еді, Үсен сонау ойпаңға қарай құлдилай жөнелді
мен Жамал «бізді ұстап а лады» деп, жы- (Ә. Н.).
лауға айналды. Бірақ, жаңағы үлкен
ЖЫН ОЙНАҒЫНДАЙ ҢЫЛДЫ Асорыс мына балалардың ңорыңқанын ке
тан-кестенін шығарды, опыр-топыр цылрш, жылы үшырап күліп қойды (М. Ә.).
ды, шаңын аспанға көтерді. Елірген тобыр
ЖЫЛЫ ШЫРАЙ Жайдары жүз. Төлеу станцияның маңайын жын ойнағындай
әріптестерін жылы шыраймен ңарсы алып, цылды (С. С.).
«Еңбек — совет азаматының ардақты боЖЫН [ПЕР1] СОҢҢЫР [ҢАҢҢЫРГ
рышы» деген тақырыпта ашың сабак; өт- ТИГІР!
ҮРҒЫР!] қ а р ғ ы с. Есалаң болып,
кізді (СҢ).
есің ауысып кетсін деген мағынада.
ЖЫЛЫ ШЫРАЙ БЕРДІ [КӨРСЕТТІ]
ЖЫН СОҚТЫ [ҢАҚТЫ, ҮРДЫ] Есі
Жылы жүз, жайдары келбет көрсетті. ауысты,
жынданды. Нұрғали күйіп-пісіп,
Өмірімнің өрлерін Жазы шықпас ңыс Әлжанның
етін сыбырлап, жеп
қылшы! Жылы шырай бер десем, Аждаһа- тұр: — Жынқұлак
соцты ма өзіңді? Ңалтаңда
дай ысдыршы! (С. Т.).
көк тиының жоқ, көрінген малға саудаЖЫЛЫ ІЗІН СУЫТПАДЫ Іле-шала, ласасың (Ғ. Мұс.). Кеше қаз деп тұрған
тез, кешіктірмеді. Жандарм Павловты үс- инженер қалпаңтай түсіп, жын соғып кеттаған жерде таба алмаған қағазын ңыл- ті,— деді Сәду (С. Е.). Маңпал тамсанды
мыстың жылы ізін. суытпай, Абайдың да, аяғын екі-үш басып: қараң ңалғыр,
қалтасынан суырып алмақ болды (М. Ә.). қоясың ба, жоқ па? Тұр ғой, міне, мыналар адамша тып-тыныш. Әлде, жын үрды
ЖЫМ [ЖЫМДАЙ] БОЛДЫ Үні өшті, ма сені, түге? — деді (М. Ә.). Жын соқсөйлеті отырған сөзін цоя цойды. Төр ал- цаннан мыс соққан жаман (Мақал). Төбесі
дында Ңатыбай әңгімені көйітіп отыр сұлу кыздың көрінгенде, Аяқты баса алекен, бізді көрген соң, жым болды (Б. М.). маймын жын ңащандай (ҚӘн).
Әйелінің ұнатпағанын Батырбай анық аңЖЫН [-ЫН] ШАҢЫРДЫ к ө н е. Киелі
ғарып, жым болды. Өше ңалған әңгімені
Күдері де өршіткісі келмеді (М. И.). Сон- иесіне сыйынды. (Бақсылық туралы айтыда Жарңын сияқтылар келеке етпек түгіл, лады).
мұның алдында жымдай болып жүрер
ЖЫНЫ АЛЫСПАЙ ҢАЛДЫ д и а л.
еді, бұған ңарсы ешбірі аузын да аша ал- Жыны үстап цалды, ашуы келді. Қылышмас еді (М. И.).
баймен жыным алыспай цалып, тамақңа
ЖЫМПИТЫП ЖІБЕРДІ Үрлап алды. ңарамай кеттім (Түрікм.: Ашх., Көнеүр.,
Әлгі адам жымпитып жіберді-ау егеуімді Тахта.).
(AT).
ЖЫНЫ ҚОЗДЫ [ҮСТАДЫ, ТҮСТІ,
ЖЫМЫН БІЛДІРМЕДІ Ешкіімге сез- ҢҮРЫСТЫ] © ЖЫНЫНА МІНДІ Ашуы.
дірмеді, істеген ісін байцатпады, ізін тап- келді, ыза болды, «арцасы цүрысты»,
тырмады. («Жым» сөзі қоянның, т. б. кей- ашуына басты. Жұмабектің салған суретін
бір түз хайуанатының жүретін жолы, сал- ұнатыңңырамай, Ермек үнсіз үңіле түскен
ған ізі дегеннен алынған). Жарқын: — сайын, Жұмабектің ішіндегі жыны цозьп,
«Жау бар, ол даусыз, ұясын, ұясын із- ызаға булығып, сұлу жүзі дуылдай басде» — дегенде, Мұрат: — «Бұл жаулық, тайтын (Т. А.).— Әрине, Дәркембайдың аутегі, өзіне шебер-шебер әдістер жасап ал- лына ңоңсы қонсам, сүйтерме ем деп, өзім
ған, жьшын білдірмейтін, жылан жүрісті де бармағымды тістеп жүрмін. Бір мен
емес-ау, осы жайлауда көшіп жүрген ңажаулық»,— деді (М. Ә.).
лың елдің көптен-көбіне жыным түседі
ЖЫМЫҢ ҢАҚТЫ Күлімдеді, езу тар- (М. Ә.). Бұрындық ақ бурасына мініп, жаутып күлді. (Үнамсыз мағынада да айты- ға қарсы шықса, жұрт «Тентек қара жылады). Нұрғанымды білетін, Ңұнанбайға нына мінді, енді жолымыз болар» дейтін
еш-кегі бардың бәрі де дәл осы арада бүр- (I. Е.).
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ЖЫНЫНАН АЙРЫЛҒАН [ЖЫНЫН
АЛДЫРҒАН] БАҢСЫДАЙ Қарцыны цайтып, кенеттен беті цайтып, не істерін білмей цалганда айтылады. Бәрінен де ұтымдысы: табалауға дайын отырған дұшпандар, жынынан айрылған бацсыдай, аңтарылуға ұшырайды. Солай емес пе, Халеке,
ә?.„ (X. Е.). Осы күні адасып қалдым со
дан, Бацсыдаймын айрылған демнен, жыннан. Жүйрік қиял алдырып, үміт сөніп,
Жасым жетпей ңуарып, кеуіп солдым
(Б. К.). Аббас пен ¥рқия екеуі екі жақтан
жайып-шуып, Шоқпыттың ашуын әрең
басты, Жарқынбай жыньін алдырған бац
сыдай, басқа жөнге көшті (Д. Ә.).

ЖІБЕКТЕЙ

бір қағазды қыса қойды. Жып еткізіп,
ңойын ңалтама тастап жібердім (С. О.).
ЖЫПЫҢ КӨЗ 1. Кірпігін жиі-жиі цағу
мағьінасында. Ңалабайдан төменгі осылардың ішіндегі ең жасы, жұқалаң, жыпыц
көз жігіт — белгілі Нұршаның Мұқатайы
(Ғ. Мұс.). 2. Өтірік момацан, мысыц жұмбай кісі. Ол өзі жычыц көзденіп отырып
та, жан-жағын байңап отырады (AT).
ЖЫПЫЛЫҢ ҢАҢТЫ [АТТЫ] 1. Кірпігін тез-тез цацты. Журлиннің жыпылыц
цаццан шүңірек көзі ңызыл жиектенген
өткір қара көзбен кездесіп қалды (Ң. И.).
Тікірейген кірпігі жыпылыц атты. Көз жанарына жас іркіліп, сынаптай бүршіктеЖЫНЫНА ТИДІ ® ЖЫНЫН КЕЛТІР- ліп, беттен домалады (Б. М.). 2. От немесе
ДІ Ашуын келтірді, ызаландырды. Ғани імай шамның желден шалцуын айтады.
бұрынғысынша қабырғадан көз алмады. Пеште пышырлап от жанады, сығырайған
Оның бұл түсініксіз қылығы Шәкірдің май шам жыпылыц цағады. (ҚӘ).
жынына тиді (М. И.). Шалқардың түрмеЖЫР БОЛДЫ Жүрт арасында аңыз,
сінде жатңан Еламан мен Райға бара алмағаны жанына батып, ызасын кімнен әңгімеге айналды. Ол екеуінің қылығы
аларын білмей, бала-шағаға жыландай ыс- осы елге жыр болды, алыс елге де тарап
ңырып отыр еді. Оның үстіне жек көретін кетті (AT).
аулының жігіттері кеп, жынына тиді
ЖЫРҒАЛҒА БАТТЫ д и а л. Қызьіцца
(Ә. Н.). Ңыдыш [ентелеген жұртңа]: Ә, батты, рацаттанды, жетісіп цалды. Балаәрмен, әрі көп шуылдақ, жынымды, келтір- ларыңның бәрі жұмыс істеп, сен жырғалға
мей, үйтіп жіберерсің сен мені! Ңайтер баттыц ғой (Жамб., Қор.).
екен десем, ырың бермейді ғой,— деді
ЖЫР ЕТТІ [КЫЛДЫ] Аузының суы
(М. Ә.).
цұрып эңгімеледі. Кемпір жалғызының ісЖЫНЫН
[САЙТАНЫН]
ҚАҒЫП теген ісін жыр етіп айтып берді (AT).
АЛАЙЫН! Арынын лезде басайын, тыйым
ЖЫРТЫЛЫП АЙРЫЛАДЫ Өте көп,
салайын! Неге құтырынып кетті екен, шімал мағынаеында. Алыстан айдыны жалрік неме, жынын цағып алайын (AT).
тырап Ңамңалы жатыр, балығы асыр саЖЫНЫН [САЙТАНЫН] ҢАҚТЫ Мы- лып, ңаз-үйрегі жыртылып айрылады
сын цұртып, желігін басты. Жүр, алып (Ә. И.).
жүр, тезірек, Арыстандай хан үшін цағарЖЫРТЫСЫН ЖЫРТТЫ Намысына
мын барлың жыныцды (М. Ә.). Бұл ңызың- шапты, сойылын соцты; жоғын жоцтады,
ты көрмесе, Ңаһарыма киліксе, Ңайыры- жацтастыц цылды. Ол болыстардың мола барып шабамын, Ежелгі жынын цаға- мын халқының аузында Абайдың: «Ел
мыні (Манас).
бүлігі Тобықты Көп пысыңқа молықты»
ЖЫНЫН ҢАРЫҚТЫРДЫ д и а л . Ат- деген сөздері жиі айтыла жүреді. «Тобықты цатты жүріп, жынын араластырды. Тоқ тының жыртысын жырта,мын» деушілергеатпен қатты жүріп, жынын царыцтырмау ңарсы әрдайым Тобықтының өз жақсысьі
айтқан «ұрып жығары» дәлелдейді (М. Ә.).
керек (Орал, Жән.).
Тобымның
тартам тартысын, Жарлынық
ЖЫНЫН Қ¥СТЫ Аузына келгенін
жыртысын, Мешеудің мейірін
сөйледі, аузынан ац ит кіріп, цара ит жыртам
қандырам (I. Ж.).
шыцты.
БАУЛЫ ҚЫРАНДАЙ Алғыр
ЖЫНЫН ШАНІТЫ Ашуланды, айба- цүс ЖІБЕК
сияцты, циынға барар кісі әрекеті тутын, ашулы цаһарын бетіне алып, кейіп, ралы
айтылады. Ол өзі — бұлт емес, Ңапбалағаттап жүрді. Емельянов мырза,—
тауы, Бір бөлек үлкен таудың бергі
деді жынын шашып, көпіріп жүрген май тың
бауры. Бергі таудың басында сол дәрі бар,
ор тістеніп,— бұл тобырлар өз бетімен кет- Қырандай
ап қайтармыз жібек баулы
кен жоң. Оларды басқарып, ұйымдасты(Абай).
рып жүрген біреу бар (Ә. HI.).
ЖІБЕК ЖЕЛ Жүмсац леп, салцын са
ЖЫНЫ ¥СТАДЫ 1. Жынданыч кет- жал. Жасыл барқыт тау, өзеннің жағасы,
ті.— Ойбай, сап-сау емес пе еді?— Сап-сау Судырайды ңайың, терек ағашьг, Жібек
еді бейшара. Әйелінің жыны үстап, бір ке- жел желпіп, өсем даланың, Таза ауада жұремет басталыпты (0. Ә.). 2. Ашуы келді, пар аңқыр маңайы (3. Ңал.).
цырсығы келді. Әншейінде дүрдиіп, басЖІБЕКТЕЙ ЕСІЛГЕН Мінезі биязы,
тык; алдында жылмиып, өзгеретініне жы
жацсы цылыцты.— Жақсы оқыған, жібекнын үстайды (AT).
тей есілген, бұл өңірге бітпеген асыл бала
ЖЫП ЕТКІЗДІ Көз ілестірмеді, шап- алтыным еді. Іздей көріңдер, азаматтар
шаң цимылдады. Жәми менің алақаныма (М. Ә.).
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ЖІБІ БОС [БОСТАУ] Момын, иі жұмсац; пысыц вмес, болбыр. Взводтың шынымен жоғалып кеткені ме? Өз бетімен қоршаудан шығуға командирінің қайраты жете ме? Ңате істеген жоңпын ба?— деп қиналды Мұрат. Сол жігіттің жібі бостау көрінуші еді ылғи (Т. А.).
ЖІБІ БОСАДЫ 1. Ашуы цайтты. Мөржан: Жүзтайлақ арын сатқан арсыз еді.
Аю ңатын екенін білмеуші ме ең, мұғалім? Сізге не болды, жібің босап? Мен
айтайын ба аңылды, бұныңыз не? (М. Ә.).
Содан Шәлтік әңгімесінің жібі босап: —
Белім кеше ңасңыр аттап бастырмай, шойрылып ңалып еді, соған ңарамастан, шапңаным,— деді (М. Ә.). 2. Бәсеңсіп, екпіні
басылып, босап цалды. Василий Кусаков
ңансырап, шегініп келе жатқан ротаны
күннен-күнге нығайтып, шыңдай бергісі
келеді. Солдаттардың да, командирлердің
де жібін босатпай, берік ұстауға бар күшін
салды (Т. А.).
ЖІБІН АҒЫТТЫ Ойынан шыцты, тілін
тапты. Мен шынын айтңан соң, ол да сырын айтты, жібін ағытты (AT).
ЖІБІН [ТАМЫРЫН] ТАРТЫП КӨРДІ © ТАМЫРЫН БАСЫП [¥СТАП] КӨРДІ Байцады, сынады. Өзінің жібін тартып,
тамырын басып көр. Ой сыңайы, тамақ
бүлкілі ңалай екен (AT).
ЖІБІН ШИРАТТЫ Пысытты; өзінеөзін келтірді, сергітті. Ой, жайсаңым! Ңазір екеуіңе брудершафт ішкіземін. Өзіңнің
жібіңді ширатып кетпесем (Т. А.).
ЖІБІ ТҮЗУ Дүрыс жолдағы, жөнімен
жүретін (адам). Жібі түзу адамға бұл сұркиялар күн көрсетуші ме еді (Қ. Наж.).
Бондаренко мен Добрушкин екі түрлі
адам. Бондаренко кылтың-сылтыңды білмейтін, жібі түзу, өмір жолы айңын, ұстамды адам, ал, Добрушкин болса, ала
аяңтың өзі, онысынан әскерде де арыла
алмай келеді (Т. А.).
ЖІГЕРІ ЖОҢ Ынта-талабы, цайрат-цажыры жоц. Жігері жоц, ақылы кенде,
Жамбасыңнан жат сұлап (Абай).
ЖІГЕРІ Ң¥М БОЛДЫ Діңкесі цұрып,
жасып цалды; тауы шағылып, бармағын
тістеді, цынжыла күйінді. Ауыл адамынан
да бірде-бір жан Сейіттің маңына келмеген. Тек, ел жатңан соң ғана күні бойы
жігері цүм болған Сейітке жаны ашып
жүрсе де, титығы ңұрып, бабын таппаған
Айса Оразбай аулының кәрі күзетшісіне
келді (М. Ә.). Жан жігері цүм болып, Көкірек толған мұң болып, Маңсат алыс, жол
ұзақ (Қ. А.).
ЖІГЕРІН ЖАСЫТТЫ0ЖІГЕРІН Ң¥М
ЕТТІ ([Ң¥М ҢЫЛДЫ] Бетін цайтарды, еңсесін түсірді, імұцалтты. Апырай, сізден
бір тілек тілесем, қабыл алар ма екенсіз,
мистер, адамның місесін ңайтарып, жігерін жасытатын осындай улы сөзді тастасаңыз екен,— деді Баранов Эгенсонға (Ә. Ә.).

Ойға батып, сарылып, Жігеріцді жасытпа,
Ауыр мұңнан арылып, Аңырын күт, асықпа (С. Мәу.). Жаңыпбек сүрініп сәтсіздікке
ұшырай қалса да, от жігерін цұм етпей,
ңиындық селіне қарсы жүзер еді (М. И.).
ЖІГЕРІН ЖЕГІДЕЙ ЖЕДІ Азаптанды.
Осы түсініс Шәрипаның бұрынғы жігерін
жегідей жеді. Шәрипаның долылығын,
ашуын албастыдай басты (Б. М.).
ЖІГЕРІ ТАСЫДЫ Қайраттанды, цажырланды. Асылханның жігері тасып,
қайраттана жұмысқа кірісті (AT).
ЖІГІН АШТЫ © ЖІК ҚОЙДЫ Араларын алшацтатты, суысып кетті. Жау етті
осы бір күн екі жасты, Сол қастың біртебірте жігін ашты. Бірінің алашорда болды
ұраны, Біреуі Совдепке кеп араласты
(I. Е.). Күдерінің мектеп пен колхоз арасына жік цоя сөйлеуі Жаңыпбекке жат естілді (М. И.).
ЖІГІТ АҒАСЫ БОЛДЫ 1. Есейді, кісі
боп цалды, орта жасца келді. Баңаның с&зін бөліп, жігіт ағасы болған бір кісі: —
Біздің үйдегі келініңіз екен, мына ноғайға ерегісіп тығып қойып жүрген,— деп,
күңк ете түседі (ҚЕ). 2. Жүртца ацылшы
аға, ел басшысы дәрежесіне жетті. Бұл
күнде баяғы қызбалық жоқ, осы ауылдың
жігіт ағасы өзі болды (AT).
ЖІК-ЖАПАР [ЖІГІ-ЖАППАР) БОЛ
ДЫ Асты-үстіне түсті, бәйек болды. Ңой
сойдырып қойып ем, басын жеп кетіңіз!—
деп жік-жапар болды (С. М.). Жігі-жаппар
болып, жалынып шаңырғанда келмей, сүтке тиген күшіктей боп, бұралңыланып жетіп бару Ғаниға өлім емес пе (М. И.).
ЖІККЕ БӨЛДІ Айырып царады. Еңбексіз залымдарды тең көрмейміз. Жолында
өнер-білім бөгелмейміз. Басшымыз Ленин
бізді теңеп кеткен, Мен ңазақ, сен орыс деп
жік бөлмейміз (Ш. И.).
ЖІК САЛДЫ [ТҮСІРДІ] Бөлді, арасына от тастады, араздастырды, татулығын
бүзды. Өмірде жеті атасы түк көрмеген,
Билік түгіл, ңолынан түк келмеген, Ңасен
деген ши аяң ауылнай боп, Жік салмац,
арамызға жіктелмеген!... (Б. М.). Ңырмызы
мен Садуаңастан үміт күтеміз, екеуі де
жас. Біз олардың араларына жік салудан
да аулаңпыз және ондай нәрсе біздің әдетімізде жоқ (Ж. Мұз.). Ана бұзың арамызға жік түсірді, араздастырмаң, жауластырмаң болды (AT).
ЖІЛІГІ ТАТЫМАДЫ 1. Жасыц, арыц
ет туралы айтылады. Малдың саулығы да,
түрлі өнімі де, оның қоңына, етіне байланысты. Береке де осында. Арық малда құн
жоқ. Сондықтан да, халық арық малды:
«арықтың жілігі татымас» деп маңал еткен (М. Е.). 2. Болымсыз, цүны. томен. Дүниеге бір өлең келіп ңалды. Тыңда, оқимын,— деген Кәшкенге Ораз:— Бәсе, манадан бері сарнамай не ғып отыр деп едім.
Жілігі тати-тын өлең бе? — деді (М. И.). Ең
оңайы ңайырып мал баққандай, Түрғыла-
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тып тұрғыдан аң ңаққандай. Ол оңайдың
жілігі татымайды, Сөз керек өшпес мәңгі
шам жаққандай (С. Ә.).
ЖІЛІГІ ШАҒЫЛДЫ Беті цайтты, жалыцты, болдырды. ...Естуі бойынша, ұзақ
соғыстан [империалистік соғыстан] жілігі
шагылған орыс әскері қару-жараңтарын
тастап, майданнан қашып жатңан көрінеДі (Ә. Н.).
ЖІЛІК МАЙЫ ТАУСЫЛДЫ [ЖҮҢАРДЫ.ҮЗІЛДІ] Жүдеді, болдырды. Жілік
майын тауысып, ңыстан әлсіреп шыңқан
мал көкке аузы тиіп, оның да кеудесіне
жаңадан жан біткендей (М. Е.)- Ңыс турсын, күздің ңара суығын ықтанатын кедей
сорлы жілік майы үзіліп, борбай еті бор
т а , арқа еті арша болып, көктемге әзер
ілігетін (М. Е.).
ЖІҢІШКЕЛЕП ЖІБЕРДІ д и а л. Жасырын жіберді. Балаңның өзін ғана жіңішкелеп жібер,— деп еді ңұдам (Жамб.,
Мойын.).
ЖІПКЕ ТІЗДІ Тәптіиітеч санады; бірін
ңалдырмай, есепке алды. Жұрттың көбі
елемейді, бұл ішінен жіпке тізіп отырады
(С. С.). Өзім де колхозыңды көріп келдім,
Кішілік етіп, сәлем беріп келдім. Сұмдардың не қылғанын біліп әбден, Бәрін де
жіпке тізіп, теріп келдім (С. С.).
ЖІП САБАҢТАП КӨРМЕГЕН Өшірінде
еш нәрсе істемеген. (Аң саусаң, я көргенсіз кісі туралы айтылады). Инеге жіп сабацтап көрмегеп пенде, енді бір үзім нанға зар болды, кәсіп іздеді (Ө. Ңан.).
ЖІПСІЗ БАЙЛАНДЫ [БАЙЛАДЫ, TYСАДЫ, ТҮСАЛДЫ] Еріксіз ұсталдьі, босца
царайлап, уақыт өткізді; үзап кете алмай,
бірдеңеге қарайлады, үстап жібермей цойды. . Жетелеп жетпіс алды, алпыс айдап,
Бекітіп ңол-аяқты жіпсіз байлап, Дүниенің
бәрі де күңгірт тартты, Шапшыған тұнық
едім тұрған қайнап (Ә. Тәң.). Ңайрат ңылар ер болсаң, Заманымда болған «сұлтаным», Бізді жіпсіз байлады (М. Ө.). Ертеде
мал берілген жесірі жетіп келе жатқандықтан, сол қайын аға Әйгерім басына
рұқсат бермей, өзім алам депті. Сонымен
Бекей қызы жіпсіз тұсалулы көрінеді
(М. Ә.).
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ЖІП ТАҢТЫ Белгілеп цойды, меншіктеді, еншіленді, иемденіп алды. Ңазақта
ңасңыр да көп, түлкі де көп. Алайда жіп
тацпаймыз ешкімге дөп. Сөз түртіп шағыстырран қасекеңдер, Түлкіге қалып жатыр
күлкі де бон (С. Д.). Аяғында көпшіліктен
ешкімді мынау деп, жіп тағып ұстай алмаған соң, тінтіп-тінтіп таба алмай кетті.
Біраң, бізді жұмысңа шығармады (I. Ж.).
Соңғы әзірде ол Мәриямды әзілдеп: «Мәриямжан, түпкілікті біреуіне жіті тағасың
ба, ңайтесің?»— дейтін болды (Б. М.).
ЖІТІ ЖҮРДІ Асығыс жүрді, шапшаң
жүрді. Мырзаның күндіз жатып, түнде
жүретін әдеті болушы еді, осы бүгін де
түнгі салқынмен жіті жүріп, жол өндіріл
тастамақшы (Ә. Н.).
ЖІТІККЕ САЯҢ Жоцца серік, жоща
жалцы, жоцца тән, есечке жоқ. («Жіт»—
сөзі өлім-жітім тіркесінде келеді: «жіт»—
жоғалды, ғайып болды деген мағына береді. Көне дәуірде жіт//йіт етістік түбірден
жітүк//йітүк түрінде жасалған түбір, яғни
«жоғалған, ғайып болған» деген мағынадағы сөз қолданылған (МҢ, II, 182). Бұл
тубірден йітүкліг (йітүкліг апаяны ңойун
ачар — алдырған анасының қойнын ашар)
сөзі Де жасалған (МҚ, III, 18). Қазаңта бұл
сөз өлім-жітім, жоң-жітік тіркесінде саңталған. Бұл фразада «жоң» мағынасы басым жатыр). «Ел ішінен аластайтын өңшең
жітікке саяцсыңдар»,— депті Майбасар
Дәркенбайға (М. Ә.). Аулыңа келген жалғыз-жалқы ңадір, салмағы жоң, жітікке
саяц бір жауға қол былғап қайтесің —
деп, Оразбайды тоңтатқан-ды (М. Ә.). Жітікке саяц бір ңуды, бұзыңты ол ұстаса,
бұ ңаланың ішінде қалған бар бұзықты
мен де ұстай білемін! Соның бәрін Ыбырайдың өз соңына ңаптатып салып, қан
ңаксату менің де ңолымнан келер!— деді
Оразбай (М. Ә.).
ЖІТІ КӨЗ Өткір көз, көреген. Панфе
ров ойынан тез серпіліп, төңірекке көз
жіберді. Әскери адамның жіті көзі күзгі
ңоңырңай жер реңінде әрең байңалатын,
жаңсы тасаланған зеңбіректерді байңады
(Т. А.).
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ЗАМАН АҚЫР Қиыншылығы мол, тар
ЗАБЫТ АЛДЫ д и а л. 1. Мецгерді, иелік етті, бағындырды. Жұмысты забыт ал кезең; зобалаң шац. Зажан ақыр жастары
ды. 2. Асықты, тездетті. Колхоз егісті тез Ңосылмас ешбір бастары. Біріне-бірі қасбітіруге забыт алып жатыр (Ң. орда, Сыр.). тыққа Ңойнына тыққан тастары (Абай).
Заман ацыр болғанда, Алуан-алуан жан
ЗАИЫҒЫ БОЛДЫ Босца кетті. ЗалымҢайыры жоң бай шықты. Сауып
ның зүлымдығы жуса кетпес, Не үшін сол шықты.
сүті жоқ, Мініп көрер күші жоң Ақсекілді жаратылған. Ңызметің ондайға ет- ішер
ша деген мал шыңты (Ш. Ң.). Шатырда
кен зайьіғы болар, Мысал көп, неге десең, мекен еткен күйеу батыр, Ңарасам, ішке
бізге ңалған (С. К.).
түеер заман ацыр. Ңоқанның зекетшісі;
ЗАҢЫМ БОЛДЫ [КЕЛДІ, ТИДІ, ТҮС- жатқан үйдей, Көзіме теріс көрінер жасыл
TI] Зиян келді, залал келді, цатты соццы шатыр (М. С.).
тиді. Зеңбіректі аршып тазаламаса, ңандай
ЗАМАН ДАБЫЛЫ Дәуір сарыны, ағызақым болғанын айыру қиын (Ә. Н.). Врач- •мы, ұраны. Төгіл жырым! Ер заман дабытардың айтуынша, суға тұншыкканнан, лына! Әр діаусыңды естісін жеодің шары
етіне зақым келді ме деген хауіп. бар
(С. М.). Зацым гуссе, ал бір-ақ, Ағаш қа- (Ж. С.).
ЗАМАН КЕШТІ [ӨТТІ] Өмір сүрді, күн
лар, семер де. Жылдағыдай балбырап,
кешті. Бірталай жүре-жүре, заман кешті.
Жемісі ңайта онер ме? (М. Әл.).
ЗАҢЫМ [МАЙЫП] ҢЫЛДЫ [ЕТТІ, Атңан аңның етін жеп, суын ішті (ҢКБС).
ЗАМАН ТУДЫ [ЖЕТТ1] Күн туды, арЖАСАДЫ] Жарацаттады; цастыц іс етті.
Айналаны ңоршап алып, баспа ңып тур- манына жетті. Дұшпаның — бай қүлданганда Александрдың ең алдымен ойлаға- ган, сен нашар, Заман туды ту ұстап, алны Бекбол еді. Ңысылған банды Бекболды га басар, Жолдастар! (ХӘ). Ал, көңілім
зақьш қып кете ме деп, сескеніп еді желден озып, серпіл енді, Зарлы күн өттікетті, еркін енді. Кызықты, қызғылыңтьг
(М. Ә.).
жетіч, Бетіңе кан жүгіріп, көркщ
ЗАДАЛ [ЗИЯН] ЖАСАДЫ [КЕЛДІ, заман
КЕЛТІРДІ, КӨРДГ, ТИГІЗДІ, ТИД1] 0 ЗА енді (ХӘ).
3АМАНЫ БІР ЗАМАНДАС Бір дәуірЛАЛ [ЗИЯН] ТАРТТЫ [IHEKTI] Ңиянат
көрді, кедергісі, кесірі болды; обалы бол- де, бір уацытта өмір сүрген адшмдар. Бай
ды, обалына цалды; шығындады. «Мен ты заманда заманы бір замандас, қатары
екінші қайтып осы үйдің баласына зиян бір құрбылас үш адам болыпты (ҢЕ).
жасамайын жэне өзің үшін бір жаңсылық
ЗАМАНЫН ТАР ҚЫЛДЫ 0 ЗАМАістейін»,— деп ант ішті құс (ҢЕ). ҢасқырТАРЫЛТТЫ Көрген күнін зар (мұң)
дан келетін. залалды фашистер келтірген НЫН
цылды; күнін царан цылды. Алдымдағы
залалмен ешбір салыстыруға да келмейді жақсылар, Жаман қатын жігіттің Тайды(С. М.). ¥рлың пенен қорлықтан, Өтірік, рады табанын, Тар цылады заманын
ғайбат зорлыңтан Бойыңды тартып, тек (Б. Ң.). Ңыз Жібек, тарылтармын зсьманыцжүрсең, Көрмессіц деген залалды (Ш. Ң.). ды, Білмей жүрсің айырылып қалганыңНүр сипатың, Ғалия, жамалыңыз, Ешбір ды. Ат ізін сегіз жылдай бір салмаған,
жанға тіғмесін. залалымыз (В. Ш. Б.). Зиян
деп мақтай берме жаманыңды
келсе, балам, сонан келер, Ебін тапсаң, Қо- Мырга
дарды өлтіргейсің (ҢКБС). Ңулық, сүмдың, (ҢЖ).
ЗАМАНЫ ӨТТІ Күні, дэурені өтті, дер'
ұрлықпен мал жиылмас. Сұм нәпсің үйір
болса, тез тыйылмас, Зиян шекпей калмас- мезгілі өтті. Күйшінің де көзінен жас тасың ондай істен, Мал кетер, мазад кетер, мып кетті: «Заманым өткені осы ғой»,—
деп аһ үрып, жалт бүрылды (Т. А.):
ар бұйырмас (Абай).
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ЗАПЫРАН ЗӘРІН К¥ЙДЫ Қайғы,
дерт уын цүйды; цайгы берді. Екеуінің көңілінде де бір у сарңыны ңалғанын екеуі
де сезінді, бірақ ондайды қайта ңозғап,
бірінің жүрегіне бірі запыран зәрін ңайта
цуятын жандар бұлар емес (Ғ. М.).
З а ПЫСТА [ЗАПЫС] БОЛДЫ Ығыр
болды, ер цашты болды, мазасы кетті, жүрегі шайлыцты, беті цайтып, тары шағылды. Несіпбай көңілінде күдік көп. Сене
алмайды. Запыс боп, зар қағып қалған.
Аяғын төмен қарай бір басып, екі басып
келе жатып, көзімен ылғи көк шөп ішін
тінтіп келеді (М. Ә.). Алып қара құс содан
запы болып, қайтканда, осыған жылап
ңайтады екен (ҚЕ). Талай таяқ жеп, запыс
болып ңалған дара бие аршындай шоқытып, қасңыр текірекпен-ақ жақындап ңалған ат пен сойылды көргесін... ұрмай-соңпай-аң, дір-дір етіп қолға түрды (X. Е.).
ЗАР БОЛДЫ Ынтыцты, іңкэр болды;
зардабын шекті, өмір жасы. өксіді. Кең
жайлау — жалғыз бесік жас балаға, Алла
асыраған бендесі аш бола ма? Ер жеткен
соң сыймайсың кең дүниеге, Тыныштың
пен зар боларсың бас панаға (Абай). Өлгенімше зар болдым, Аға менен жеңгеге.
Жалғыз қара сен үшін Ниеттеніп ңана келемін, ¥сынып мойын өлімге (А. Аз.).
ЗАРДАБЫН БАСТАН КЕШТІ [ТАРТТЫ] Азабын көрді, зиян шекті, кесірі, кеселі тиді, азабын тартты. Неше жыл бойы
осы жыланның зардабын бастан кешіріп
келе жатңан елміз (ҢЕ). Біз балаға бала
деп қараймыз да, артынан соның зардабын
тартамыз,— деді Елизавета Сергеевна Жақыпбекке (М. И.).
ЗАРДАБЫ ӨТТІ © ЗАРДАБЫ ТИДІ
Зияны тиді, табы өтті, кесірі тиді, цорлығы өтті. Аштық зардабы өтіп кетсе керек.
Ішім тойса да, көзім тояр емес (С. Ай.).
ЗАР ЕҢІРЕДІ [ЖЫЛАДЫ, ҚАҢТЫ,
ИЛЕДІ, ¥РДЫ] Егіл-тегіл боп жылады,
зарлады, ботадай боздады, зар жылады;
жалбарына тіледі. Жаным, кеше гөр! Жаздым, жаңылдым. Ол менің ңанымды ңарайтқан жауым емес пе еді. Сені, сенің
жасыңды, бар колхоз, елімді сүймесем
текке қалып па ем?— деп, Айша зар еңіреді (М. Ә.). Әжібайдың көнбесіне көзі жетті, Кетем деген жесірді енді нетті? Ағайыны Тасболаттың Садық деген, Ңорлыңпен
соған ңосып зар еңіретті (С. Т.). Тез ба
сып, демігіп келсем, өзеннің жағасында,
бір түп талдың түбінде көзінің жасын көл
ңылып, егіліп, зар жылап отырған Мүслимажан екен (С. С.). Нашарды зар жылатңан жалғызын жеп, Тірлікте ойламаған
«өлемін» деп, Жалғанды жалпағынан ба
сып өтті, Жазғанын көрге бара көремін
деп (С. Т.). Ал, Ңаңбақ болса, таң атысымен өредегі атын іздеп, ауылдан жаяу шығып еді. Егін жақты белге баса бере, бар
сұмдықты көріп, жалғыз өзі ойбайды can,
зар цацты (М. Ә.). Тым құрыса, сендерді
айуан емвс, адам дерлік біреудің босаға-
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сында да ңалдырмадым,— деді. Шешесі
мен әйелі Исаның сөзінен шошып, зар цацты (М. Ә.). Тәкежан ңұс салып қайтқанда,
осындай алдынан шығып жүгірген балаларға, кейде ол олжасын беретін. Бірақ,
балаларды шетінен зар цацтырып, жалындырып, көп сұратып барып қана беретін
(М. Ә.). Жасым көл боп ең; .генде, Көзден
аңқан ыстың ңан, Пана болмай ешбір пенде, Зар нлеген, жылаған (Ж. С.). Адасып
сұм тағдырдың жетегінде, Зар илеп бөтен
жақңа кеткенімде, Москва өзің болдың ойлағанымі Ңисап жоң қайғыменен өткен
күңде (X. Ер.)- «Мені, тым болмаса, елтірем
деген елдің ңолына берсеңдерші! Енді, Мәниді өлтіре көрмеңдер»— деп, Ңұрбан зар
иледі (С. Т.). Бұл үйде кәрі Жүсіп қана
қара, Талайға зар илетіп салған жара. Ба
ры да көп байларға кетті батып, Жүрегін
намыс тілді пара-пара (И. Б.).
ЗАР [М1НАЖАТ] ЕТТІ [ҢЫЛДЫ]
1. Жалбарына тіледі, жалына өтінді. Шын
жүрек елжіреп, Алладан тілеймін, Шын
қалқам осы күн, Болып тұр керекті...
Зар етсе бендесі, Бермей ме алласы, Тән
саулық қалқама, Ңабыл боп көз жасы
(Абай). Зар цылын тілеймін, Рақметін
алланың, Елжіреп жылаймын, Көңілін аш
пенденің (Абай). 2. Ділгір, мұцтаж етті.
Солдатңа ұлды аттырып, Аруды малға
саттырып, Елді ерікке зар цылды (Жамбыл).
ЗАР ЖАҢ 1. Жылауыц (адам, бала),
безілдеуік (мал төлі). Зарлама, енді, зар
жақ болған жетім қозыдай. Бұндай күйде
көргенше, сөнсе нетті жанарым. Оралып
шабар дос десем, не қып жүрсің тіленшідей тентіреп (М. Ә.). 2. Әзіл ретінде: сө~
зуар, таңдайы тацылдац. Кененді алдырайық, сөйтіп, ол зар жацца біраз ән
салдырып, ойнап-күліп отырайық — деді
Иманәлі (С. М.).
ЗАР Ж¥ТТЫ Қайғырды, азаланды,
ағап тартты, цасірет шекті. Ңызыл гүл
шықпай көліне, Нэрлі су бармай шөліне.
Төрт түлік толмай дөңіне, Ғасырлар халқым зар жұтқан (ХА).
ЗАР ЗАМАН Халыща жайсыз дэуір,
Мына заман ңай заман? Азулыға бар заман, Азусызға тар заман. Тарлығының
белгісі, Жақсы жаннан түңілген, Жаман
малдан түңілген, Мұның өзі зар заман
(Ш. Ң.).
ЗАР КҮЙ Азапты хал. Осындай зар
күйде калдырып, ңандай тағы өш-кегің
бар еді (AT).
ЗАР ҢАҚСАДЫ X. Сай-сүйегі сырцырап ауырды. Аурудың азабынан тұла де
нем зар цацсайды (AT). 2. Зар иледі,
жапа шегіп, зар жылады, ботадай бозда-ды. Көбейген кэк жүзінде жұлдыз қоз-.
дап, Боз інген зар цацсаған жолда боздап.
Түктіде түйедегі зарлы сарын, Ңажытпас
ңай көңілді ңалай ңозғап (I. Ж.). Біз болг
дық, ңу жалғыз-ақ, неден сорлы, Бейсеннің қызы болмай, пэле болды. Шаруа,

ЗАРЛАП

— 228—

тастап, ата-ана тілін алмай, Зар цақсатып
бола ма адам оңды (С. Т.). 3. Сарнач,
цүлацтыц күртын жеді, мазаны алды.
«Алаквлеңде суға жалғыз барма, ңарағым. Су перісі қағып кетеді»,—деп, бұрын
зар цацсап жібермейтін (X. Е.). Жауларымыз бұған күдік тудырады. Буржуазиялык; идеологияның жандайшаптары «Нүрек ГЭС-і бос ңиял» деп, күндіз-түні зар
қаңсайды (ЛЖ).
ЗАРЛАП ҢАЛДЫ Зар жылаті цалды.
Үшеуі думандатып күнде кешке, От жағып, отырады темір пешке. Алыста зарлап цалған ата-ана, Ағайын-туғандарды
алады еске (Ң. Т.).
ЗАРЛАУ БОЛДЫ д и а л. Зарлы болды, кем-тарлық көрді. Ол жігіттің бір-ақ
баласы бар, бастан зарлау болып жүр
(Шығ. Қаз., Болып.).
ЗАРП ¥РДЫ Теуіп тастады. Сол тазшадан үмітін үзгеннен соң, Есігін зарп
үрып үйге кірді (ҢКБС).
ЗАР [ОЙБАЙ] САЛДЫ Жоцтай, дауыс шығарьіп жылады; ңатты айцайлап
жылады. «Е, тәңірі, Ғазиза жоқ болды,
өлді! — деп әйелдер зар салып, дауыс
айтып үйге кірді (М. Ә.).
ЗАР ТАРТТЫ [ТАРТТЫРДЫ] Зәбір
көрді, цайғы шекті; зәбір көрсетті, жапа
шеккізді. Бұлардың зар тартцаны Ләйлі — Мәжнүн, Ізденіп ақырында мансап
қонған, Зияда — Ңорлығайын, Фархад —
Шырын, Бұл күнде хабарым бар сондай
жолдан (А. Ңор.). Олардың да ешбірін,
Ңайғы аман ңойған жоң шығар. Ойлап,
байкап көр түрін, Тарттырмап па дүние
зар (Абай).
ЗАРЫН [ЗАРЛЫҒЫН] АЙТТЫ Мүңын шацты, арман-мұңын білдірді, өлердегі тілегін айтты. Толып тұрған кеуделері от пен жалын. Есітіп тұра алмастай,
айтцан зарьш. Күйдірді ағаңды да өңкей
жұтңыш, Аянбай бұлңынса да қолда барын (С. Т.). Хан екем, ңазым да сен, төрем
де сен. Мен байғүс саған айттым зарлығъмды (Ш. Ж.).
ЗАРЫН ҚЫЛДЫ Қацсады, азар да
безер болып айтты, алдын ала ескертті.
Сол қуға ерме деп, кұдайдың зарын цылдым. Отырғызып кетеді таңырға деп зар
ңақсадым, болмадың (AT).
ЗАРЫН ТАРТТЫ [IHEKTI] Жоқтьіцтың цасіретін, азабын көрді, тацсіретін
тартты, жоцтъщтың кемшілігін көрді. Шеше, сізде екі бала бар еді. Бірі елі үшін
ңұрбан болды. Екінші балаңызды маған
қиып отырсыз. Сіз бала зарын тартцан
ана болсаңыз, мен ана кұшағын сағынған баламын. Егер қаласаңыз, үшеу бо
лып бір тұрып өмір сүрейік (М. И.). Айналайын, ңұдай-ау, Ңапалық салдың жасымнан. Шешенің зарын тарттьірдың, Бес
жасымда басымнан (Абай). Жапанда жалғыз жүрген бұл неткен жан? Жалғызы-

нан айрылып зар шеккен ана болар ма?
(С. О.).
ЗАРЫН ШАҢТЫ Мұңын айтты, мүңдасты. Екі жарты, бір бүтін болайың.
Кімге сенеміз? Иық сүйесіп күн көрейік,—
деп, Ңүтжанға ңұран оңи келгенде, Ңодар
Жанпейіске зарын шацты да, қолына ұстап ңалды (М. Ә.).
ЗАРЫ ӨТТІ Жоцтьщ, тапиіылыц қадірі өтті, қажеттік қадірін өткізді. Әбден
зарым өткенінше, Әуре етейін деп жүріп,
Өтер уад{ыт зулап желше, Ңалма өзің де
көп жүріп (ҢӘн).
ЗАТЫ [ТЕГ1] БАСҢА Тегі бөтен, бөгде, табиғаты бөлек. Тілі, асылы өзге, тегі
басқа демей-аң, елімізде барша халық бірлікте (AT).
ЗАТЫ ЖОҢ Негізсіз, тексіз; түк жоқ.
Секілді Шамси, Ңамар, Дахтарбану, Затыңды жанға арам мендей тану. Заты
жоц жақсылықтың нышанасы, Адамға
ар — айтқан сөзге жетпей қалу (Ә. Тәң.).
ЗАУАЛ КЕЗДЕСТІ [ТӨНДІ] Басына
циын-цыстау күн туды, бацытсыздыц кездесті. Ерлерге зауал кездессе, Жуан созылып, Жіңішке үзіліп ңалатын. Ңұс қанатымен ұшып, Ңұйрығымен ңонатын (ШС).
Ңұлағаны жақсы емес, Қайдам, пәруәрдігар жар болмаса... пақырлардьщ басына
бір зауал анық төнзен сиякгы (О. Н.).
ЗАУАЛДЫ КҮН Жауа.г бср?.р сэт.
Және жазмыштағы зауалди ісуніцнің
осыншалық тақау ңалғанын сезбейтінсің
(Ә. Н.).
ЗАУАЛ ШАҢ Егде тартып, жас үлғайып, өмірдіц еңкейген шағы. Жастыкга
адамға төсек те, үй де, тіпті, дүние де тар
екен. Ал егде тартып, зауал шағыца бейімделген сайын, дүние кеңейе береді
екен,— деді Үлжан (М. Ә.).
ЗАУАЛЫҢДЫ ҢҮДАЙ БЕРСІН! 0
ЗАУАЛЫҢ ҢҮДАЙДАН БОЛҒЫР! қ а рғ ы с, к ө н е. Басыңа жажандыц күнді
цүдайдың өзі айдап әкелсін.
ЗАУҢЫН БАСТЫ [ҢАНДЫРДЫ] Құмарын тарцатты, көңіл күйін көтерді. Ал
да, ойна зауқың бас. Соған лайық ойнай
біл, Пехотаның мауқын бас (Ң. А.).
ЗАУҢЫ СОҢТЫ [ШАПТЫ] Тэбеті
шапты, көңілі соқты, ыцыласы түсті. «Бірақ есіңізде болсын, зауқыңыз қашан соқса, сонда аласыз»,— деді Грозный (М. Ә.).
Еламан шөлдеп отырғанына ңарамастан,
шайға зауцы шаппады (Ә. Н.).
ЗАУҢЫ ШАППАДЫ
[БОЛМАДЫ,
ЖОҢ] Тэбеті шаппады, көңілі соқпады,
пейілі тартпады, ыцыласы жоц, ыцыласы
түспеді. («Зауьщ» — рақат, көңіл шабыты; тәбет). Ңайролла үйіне келеді де:
«Еш нөрсегө зауцьыа жоц»,— деп жатып
қалады (С. Ал.).
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ЗАХМЕТ ШЕКТІ Бейнет көрді, азап
шекті, басынан циындыц өткізді, бейнетке
көнді. «Рухына хак тағала кылғай рақмет, Нәсілі үңгіт, әм есімі Баймұхаммет.
Тілеуберген баласы апат болды, Ғашыңтық саудасынан шеккен захмет (М. С.).
ЗАҺАР ШАШТЫ Қатты ашуланды,
айбат шекті, ашу көрсетті; уын сыртца
шығарды. Ахмет жерді ойып жіберетіндей, заһар шаша, баж етіп тынды (Т. Н.).

З Ә Р ІН

сіне шыцты. Осындай бір ңалың қуға кездескен Натальяда зәре-цұт цалмады
(С. М.). Күн жарңырағанда, моланың іші
осы аппақ болып аңырайып, көрініп қалады. Осы, зэрем жоц. Бірақ, өйтеуір, ішімнен калима айттым білем (С. С.). Екі көкжал шайқасып, Жаркылдап ойнап көк
сүңгі, Желікті жебе сумаңдап. Зэресі цалмай ел тұрды (С. Б.).— Уһ, қарағым-ай, ел
екесің ғой, зәрем кетті ғой,— деді шал
(М. Ә.). Ол [Уәли] қаптап келе жатқан
ажал, сұсты дүшпанды көргенде, зэресі
зәр түбіне кетті (Т. А.). Ңасымдағы жолдасым, Сатай Жанқүттыұлы, орысша білмейді. Екі көзі шарасынан шығып, зәресі
цалмай отыр (С. С.). Бақаға өғіз таумен
тең, ¥шып кетті зәресі. Мақтаншақтың сен
көрсең, Баңада екен төресі (Абай). Ңалтамдағы акшам жоқ десем ғой, зәресі
цалпацтай болады (AT).

ЗАЯ КЕТТІ Босца іс істеді, бейнеті
жүзеге аспады, текке цылған іс болды.
Ләззаттың құнығып істеген көп енбегі
зая кеткен жоқ. Аз жылда абыройы асып,
жұрт мерейін қандырар біраз шығарма
беріп тастады (Т. А.). Еңбегің еш, тұзың
сор, зая кетті жақсылық (AT).
ЗӘБІР-ЖАПА
[ЗАРДАП]
КӨРДІ
[ТАРТТЫ] Бейнет, азап көрді, азабын
ЗӘРЕСШ АЛДЫ 0 ЗӘРЕСІН АЛЫП,
тартты. Соның қай-ңайсысы да Нұрдәулеттен зэбір-жапа шегіп, мүгедек халге түс- ҢҮТЫН ҢАШЫРДЫ Үрейін ұшырды,
кен бұйымдар (Б. С.). Айбар бір түрлі цорцытты. Үй іші адамның зэресін алып,
кинала тітіркеніп қап, әлдекайда зәбір- цүтын цашырғандай... Әбілқайыр, енді,
жапа иіеккендей, өз халіне деген ащы ыза- сол жақта, кара мақпалдан оқалап әрнек салынған ак киіздің үстіне койылған
мен күйзеле айтқан (3. Ң.).
табытта жатқан өлікке қарады (I. Е.).
ЗӘМЗӘМ СУЫ [СУЫНДАЙ] д і н и .
Сен едің бір «ңұдірет», Зэресін алған
Қасиетті, шипалы су. («Зәмзәм» — араб талайдың Жағасын ұстап күбірлеп, Қарт
сөзі. Ол Меккеге барар жолдағы ңұдың- әжем бұлтңа қарайтын (Ғ. Ң.).
тың аты. Аңызда оның бір тамшысын
ЗӘР ЖАЙДЫ д и а л. 1. Қаһар төкті,
өлер алдында ауызға тамызса, «тозаң»
азабы жеңілдейді-міс. «Зәмзәм суы» бұл цаһарланды, цаһар шашты, ашу көрсетті.
жерде тәтті, мөлдір, шипалы мағынасын- Әйеліне оңуға барасың деп, зәр жайып
да әсірелене айтылып тұр). Әп-зэмзәмнің отырғанын жақтырмадың ба (Қ. орда,
суындай, Аузынан шыққан сөздері Сары Арал). 2. У таратты. Жылан шаққан
алтынның буындай (ҢЖ). Осы таулардың екен, зәрін жайыпты (AT).
жықпылынан сылдырап, сегіз бұлақ а?аЗӘР ЖҮТТЫ Ішкені ас болмады, жеды: Айман, Ңатпас, Шоқай, Мойылды, гені желт болды. Ол қатынның қасында
Ңапар, Көшет, Малай, Кетен бұлақтары
Отырғанша зәр жұтып. Бомба мен оқ
ның суы зәжзәм суындай мөп-мөлдір, көк- астында Жүргенің артық кан жүтып
пеңбек, ішсең сусыныңды қандырады, (Ң. А.).
жусаң бетіңді жасартады (3. III.).
ЗӘРЛІ ТІЛ Улы, ащы тіл. Әкім емес,
ЗӘН ТАЛАҢ к е й і с сөз . Асуан бұ- кене ме? Жылан ба, өлде, немене? Зэрлі
зыц, шапцыншы деген мағынада. ...деген тілді, улы азу Аш бүйірден жабысты
зән талац, Екі беті қанталап, Зарлың хан (Жамбыл).
ды көрген соң, Жиылды бала анталап
ЗӘРІ ҢАЙТТЫ [СЫНДЫ] 1. Уы тара(М 3 ).
ды. Жыланның зәрі цайтты білем, бала
ЗӘРДЕ БОЛДЫ Жүрегі шайылды, зә- тынши бастады (AT). 2. Күннің аязы бэрезап болды, беті цайтты. Себебі, Байбол сецдеді, жылына бастады. Зэрі цайтцан
енді жұртңа нанбас, Нанбаң тұрсын, сөзі- күн әлсізденіп, таудан асып, үясына кіріп
не ңүлақ салмас. Алдыңғы партиядан барады. Жұқалаң, ұзынша көк бұлт, Кы
зәрде болған, Жұрт әкеп, басшылыққа зыл сеңдей болып, батар күнге ентелеп
берсе де алмас (С. Т.).
ңамап тұр (Ң. Жұм.). Ңыстың зәрі цайту
жоқ. Барыңды алмай басылмас (М. Ә.).
ЗӘРЕЗАП БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Жүрегі Арңаның
даласынан өткенше, ызғаршайлыцты, үрейі ұшып, зығыры шьіцты; дың зэрі кең
сынып, ңуаты кетіп ңалады
зығырын шығарды. Алты атарың ңұрыМ.). Март айы еңсеріліп калса Да> әлі
сыні Ағайын бізден шошиды-ау, Зэрезап (С.
суық зәрі сынбаған (Ә. Н.). 3. Ашуы баболған ел еді, Бір шошыса жосиды-ау сылды.
Кемпірінің кешегі ашуы басылыіт,
(I. Ж.). Арқарларды көп шошытып, зэре
зэрі цайтты (AT).
зап цып жіберген ғой (Сем.: Үр., Мац.).
ЗӘРІНЕ МІНДІ Қаһарланды. Кешкі
ЗӘРЕ-ҢҮТЫ ҢАЛМАДЫ 0 ЗӘРЕСІ жел шұғыл катгійып, бар әлем шаңытып,
¥ШТЫ [ЖОҢ] Ө ЗӘРЕ ҢАЛМАДЫ © зәріне ■
мініп кетті (Ә. Н.).
ЗӘРЕСІ ЗӘР ТҮБІНЕ КЕТТІ0 ЗӘРЕСІ
ҢАЛПАҢТАЙ БОЛДЫ Қатты цорыцты,
ЗӘРІН ТАТТЫ Басына циыншылыц
жүрегі ұшты, үрейі цашты, көзі тас тәбе- күн туды, азабын тартты. Оңпен атпай,

ЗӘР
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отпен ат, Талай жалын жанға батсын.
Ер шыдайды өзіңдей, Нелер удың зәрін
татсын (М. Ә.).
ЗӘР [ЗӘРІН] ТӨКТІ [ШАШТЫ] Ашулы айбат көрсетті, ашу шығарып үрысты,
улы, ызалы бет көрсете секті. Батырды
мұқаттым деп үйіне келіп, жаңа жайланып отырғанда, Күшікбай атын ойнақтатып, найзасын түйілтіп, өрт сөндіргендей
болып, зәрін шашып жетіп келген (М. Ә.).
Одан аса беріп, Абайға да кәрін төгіп,
зәрін төкті (М. Ә.). Начальникке тісі батпаған соң, Тоқбайға төкті зәрін: — Сен
ғой, әтбекет болып жүрген. Сиыр әне, ала
бер! (Ғ. Мұс.).
ЗӘРІ ТАМДЫ Ңаһарын төкті, ашулы
пішін көрсетті. Лек-лек болып, қала толып, Ереуілге жиналды, ңаруланып, Зэрі
тамып, полиция кеп калды (3. Ңал.). Ңылышынан ңан тамған, Найзасынан зэр
тамған (Жамбыл).

ЗЕКЕТ БЕРДІ 1. Қайыр-садаца берді.
Болмағанның бәрі сал, Ерлі-зайып араңда, Малдан зекет бермеген, Ңайыры жоқ
сараң-ды (Ш. Ң.). 2. Діни салыц. Малдан
зекет, егіннен ұшыр беретін (AT).
ЗЕКЕТІҢ КЕТЕЙІН Садаға кетейін.
(Біреуді айналып-толғанғанда айтылатын сөз). Енді өлсем, арманым жоқ! Бауырым, сәулем, ботам! Көзіңнен айналайын, жылаған, жасыңның зекеті кетейін,— деді өксігін басып Балтабай
(С. М.).
ЗЕҢГІР ТАУ [СЕҢГІР-СЕҢГІР ТАУ]
Алыстан мүнартып, көгілдірленіп корт
ген биік тау. («Зэңгір», «сеңгір» — монгол
тілінде де бар, «көк» мағынасында ңолданылады). Көз алдында тұлғаң тұр, Биік
зеңгір таудайын. Халықты нұрың қарық
ңып, Қараңғыны жарьщ қып, Жарңырап
жанған шамдайын (Жамбыл). Сеңгір-сеңгір таулардан Секірте басып жөнелді (ҢБ).
ЗЕРДЕСІНЕ Ң¥ЙДЫ Көңіліне тоцыды,
ЗӘР ТТТТКТР [ЖҮТ ҚЫР, ТАТҚЫРП ©
ШІПЕЙ ІШІҢДЕ КЕТКІР! қ а р г ы с , жадына, ойына сацтады. Ңарт ұстаз бұған
Емініп артыңнан қалмайды, асыңды ішкіз- білім беріп кана коймай, іскерлікке,
ұңыптылыққа баулып, болашақ оңытубейді, зэр ішкірлер (М. Ә.).
шы, ғылыми қызметкерге өз ой өрісін
ЗӘУДЕ БІР Анда-санда, ыңғайы кел өрістету жолында не керектің бәрін зердеген кезде. Көптен бері, зэуде бір келіп сіне ңүя білген еді (М. И.).
қалған екенсің, әңгіме-дүкен құрайықшы
ЗЕРДЕСІН [ЗЕР] САЛДЫ 1. Көңілін
(AT).
қойды; ыцылас цоя, назар аудара фара
ЗӘУ ШАЙТАН [САЙТАН] Түрт шай ды. Серегин, енді, Асқар мінезінің жацсы
тан, әзззіл тіл мағынасында. Керім: Жи- жағын ашқысы келгендей, зердесін сала,
ренше, сіз үлкен кісісіз... Сүйіскен жас- сынай көз тастады (3. Ш.). 2. Көз цырын
тың жүрегінде не бар, басында не ңалды, салды. Эй, балам, біздің малға зер сала
оны ұғар едіңіз. Жалғыз-ақ, зэу шайтан, жүрші! (AT).
өш мысықтан өзі қысылған шағында ма
ЗЕРЕН ЖҮЗДІ Тостағандай дөцгелек
ран кел дер ем (М. Ә.).
бет. Жасы ңырыңтан жаңа асңан, дөңгелек зерен жүзді, шоңша сақалды ефрей
ЗӘУІДЕ БОЛМАСА Әлдецалай, ілуде тор ертеден бері малдасын құрып, баппен
(бір) болмаса. Ңаратау мен Мойынңұм- отыр еді (Ә. Н.).
ның жуан ортасында жапан түзде отырЗИБА БОЙЛЫ д и а л. Талдырмаш,
ған жалғыз үйге, зэуіде болмаса, жолаушының жолы түспейді, арнаулы жұмысы үзын бойлы. Оның алған әйелі зиба бой
лы, ақ ңұба адам екен (Ң. орда, Арал).
барлар ғана келіп кетеді дескен (ҚӘ).
ЗИРАТ ЕТТІ Қайтыс болған адамның
ЗӘУІМЕН КЕЛДІ Сәті (орайы) түсті.
Жәукең маған өкпелейді ғой: «Зэуімен зиратына барып, бата оцыды, дүға қылды.
бір келгенімде ңызымды күтпегенің (Бұл жерде аңын үлкен ізет етуді, ерекше
деп»,— деді Ерғали Беренге (Б. М.). Ңұп құрмет көрсетуді айтып отыр). Дариядан
алды, қабыл етті он конакты, Ңоныңыз артың аңылың, Төбең биік ғарыштан.
төсек жайлы, тағам тәтті, Зәуімен келген Ңартайғанда бір көріп, Зират етіп қайтусізді сыйлайын деп, Бит байғұс борсаң- ға, Жамбыл келді алыстан (Жамбыл).
Басыңа келіп зират ңып, Ажарыңды көрдапты, жорғалапты (С. Д.).
ген соң, Бір жасап ңалды Кененің (К. Ә.).
ЗЕЙШ [ЗЕР] ҢОЙДЫ0 3ЕР САЛДЫ
ЗИЯТ БОЛДЫ Парасатты, артьіқша,
Көңіл бөлді, көңіл ауанын бөлді; ілтипат
ңойды, ыцылас салды. («Зейін» — араб жарцын болды. Оңушым айтушыдан болсөзі, ақыл, сана-сезім мағынасында). Жа- сын зият, Аңыл, ғылым, пиғылдың білсін
нәділ оның сөзін барынша зейін цойып парңын. Астан жілік тістейсің, тойдан
тыңдады (С. Бақ.). Терең зейін цойып, ілік, Шарапатты жақсымен жүрсең жакеңінен қамтиды. Халық сөзінің ңуатын, қын (А. Ңор.). Ыкпалы ілімдінің зият
ңұнарын, нәшін үғады (Т. Ә.). Ңасыма болмақ, Үлестен кезіндегі ал сыбаға, Ңаерген жолдастар, Антыңды бұзып айрыл- рай соз ңадамыңды ңатарыңа, Атыңды
ма, Зейініңді бермен сал (М. Ө.). Жандос ңалыптан тыс қамшылама! (О. Шор.).
соңғы жылдары орыс тіліне аса зер саЗОБАЛАҢ ТУДЫ Басына хауіп төнді,
лып, ана тіліндей сөйлейтін болған хауіпті күн туды. Сержан үйінің сенгені
жалгыз Ерғали еді, ақырында мұның өз
(С. М.).
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васына зобалаң туды (Б. М.). Болмайды ған сені көргенде, Ңайнайды менің зығығой, кемпір, бізді сүйемек түгіл, өз басы- рым (Д. Б.).
ңа зобалаң туып жатқан көрінеді — деді
ЗЫҒЫРЫНА ТИДІ Ызаландырды, цыСейтен (В. М.).
тығына тиді. Солай ма, бала, солай ма,
ЗОР КЕУДЕ [КӨКІРЕК] 1. Тәкаппар, Зығырына Жамбылдың Тисең саған оңай
менмен (АС). Зор кеуде адамзаттың айла- ма? Ңуырамын енді мен Ақындыңтың
сына Көнбей бүгін күшімді көрсеткенмін. апшысын (Жамбыл).
Екі езуім көпіріп, айғайласам, Шын құЗЫҢЫН [ЗЫҚЫСЫЩ АЛДЫ [ШЫтырсам, шың-тасты тербеткенмін (Абай).
Менменсінген зор кеуде Ңиыр жүріп кете ҒАРДЫ] Әбігерге түсірді, берекесін алды,
алмас, Аспанменен өте алмас (Ш. Ң.). беймаза етті. Осы үйдің бар жанын бір
2. Үлкен жүрек, үмітті кеуде. Тоқтамады, өзі билеп-төстеп отырған адамдай, от батұрмады, Кетті ортадан асылым. Тәкап- сының ұсаң-түйек шаруасына дейін арапар, зор көкіректі көтере алмай басыл- ласып, әркімге бір әмір етіп, зыцын алып
дым. Тиянағым, тұрлауым, Енді кімге болады (Ә. Н.).
асылдым? (Абай). Бір дәурен кемді күнЗЫҢЫСЫ ШЫҚТЫ Әбігерленді, береге •— бозбалалың, Ңартаймастай көрмелік, кесі кетті, әбігерге түсті. Бұдан екі ай бұойланалық. Жастықта көкірек зор, уай- рын зыцысы әбден шыщан ел Бөжейді
ым жоң, Дейміз бе еш нәрседен қорғана- салып, Ңұнанбайдан: «Майбасарды орнылык, (Абай).
нан түсір»,— деп тілеп еді (М. Ә.). Екі
ЗОР ҢЫЛДЫ Үлкен, күшті етті, үл- сөздің екеуі де біздің елге жайсыз. Бірін
•кенге санады (АС). Сөзуар, білгіш, көр- ұстасам, елдің сағы сынады, бірін ұстагіш Атанбаң — маңсүт, маңтанбақ, Жас- сам, зыцысы шығады (М. Ә.)
қанып қорқып, Жорғалап жортып, ИменЗЫП БЕРДІ Қимылына көз ілеспеді,
се елің, баптанбақ. Қарғағанын жер қыл- өте шапшаң цозғалды. Үйдегілер өздерімаң, Алңағанын зор цылмац (Абай). Өз- мен-өздері болып, әбігерленіп жатңанда,
геиі аңыл-ойға кондырады, Біле алмай, зыті беріп, тысқа шығып кеттім (Б. С.).
бір тәңірі болдырады. Талып ұйықтап, Мына Сәрсенбай барып тұрған су жүрек
көзіңді ашысымен, Талпынып тағы да екен, біреу жеп қоятындай шегіншектей
ойлап зор цылады (Абай).
берді. Мен зып беріп, моланың есігінен
ЗОРЛЬЩ [ЗОРЛЫҢ - ЗОМБЫЛЫҢ] кіріп кеттім (С. О.).
КӨРДІ Зэбір-жатіа көрді, шекті. Боз торЗЫР ЕТТІ [ҢАҢТЫ] 1. Азар да безер
гай зорлыц квріч тұрымтайдан, Таяныш болды,
бебеу цацты.— Ойбай, атай көрме,
таба алмапты ңырдан-ойдан (С. Д.).
ңарағым, бүлдіресің! — деп Нұрке зыр ете
ЗОРЛЫҢ ҢЫЛДЫ [ETTI] Қысым жа- ңалды (С. М.). Сырбайға Рахмет өзінің
сады, күш көрсетті. Ңапыда өткен дүние- күріштен мол өнім алу жөніндегі тәжіриай, Халқымның көрген қорлығы, Хандар- бесінен Ауыл шаруашылық комиссариадың еткен зорлығы (М. Ө.). Әлдекімге өз- тының коллегиясында баяндама жасайтыдері тізесін батырып, зорлыц цылмаса, нын айтты. «Жүдэ болмас, ол»,— деп
бұл өңірдің бірде-бір қазағы өз бетімен зыр ете қалды Сырбай (С. М.). 2. Лезде,
бұл топңа келіп соқтыға алмастай (М. Ә.). көзді ашып-жұмғаниіа жетіп келді. Бір
ЗОР Т¥ТТЫ 1. Үлкен, күшті санады, кезде артынан зыр етіп, жеңіл машина
артыц көрді. Менсінбеуші ем наданды, шыға ңалды (С. М.).
ЗЫР ЖҮГІРДІ 1. Әбігерге түсті де
Аңылсыз деп, кем түтып, Түзетпек едім
заманды, Өзімді тым-ақ зор түтып (Абай). цалды, әрі-бері әуре-сарсаң болды. Бай2. Вұл жерде жағымсыз мэнде. Өзіңді құс шеше, баласы кетіп калғанын естіп,
зор түтпа, өзгені кор түтпа (Мақал).
екі үйдің арасында зыр жүгірді (AT).
ЗУ [ЗУ-ЗУ] ЕТТІ Зуылдады, зымырай
ЗЫРҢ ETTI 1. Қаттьі шаншып ауыржөнелді. Қызыл балың өрлеп шығып ды. (Көбіне бас пен жүрекке ңатысты
алып, сол сәтінде жарқ беріп, шұғыл бұ- айтылады). Шүйдем тақтайға тоңқ етіп
рылып, төмен қарай зу етіп, ңұлай жөнел- оңбай соғылды. Зырц етіп миым аузыма
ді (М. Ә.). Зу-зу еткен машиналар үсті- ңұйылғандай болды (Б. С.). 2. Тула бойы
мізден өтіп жатыр (КӘ).
түршігітг кетті, жағымсыз сезім пайда
ЗЫБАН ¥РДЫ д и а л. Әлек салды. I болды. Осы келіннің қабағы жадырап бір
Далаға от жақсақ, өрт кетеді, біреу зы күлгенін көрген емеспін... Сораңдай есіктен кіріп келе жатқанда, жүрегім зырц
бок ұрар (Ң. орда, Арал).
етеді (3. Шук.).
ЗЫҒЫРЫ [ЗЫҒЫРДАНЫ] ҚАЙНАДЫ
ЗЫРЫЛ ҚАҢТЫ Тез айналды. ҢармаЫза кернеді, ашуланды, ызаланды, ашукегі қозды. Оған қарсы ңаншалыңты кек- сып ңатты аяз, Шатынатңан көк болат,
теніп, зығыры цайнап келсе де, шамасы Ңысқа да ңалды уаңыт аз, Үйіріл ұршың,
жетпейтінін біліп [Баңтығұлдың] діңке- зырыл цац (С. Б.). Ңадағалап алды қарап,
сі кұрып қоюшы еді (М. Ә.). Дунай бой- Зырыл цағып жүргенін! (Т. Ж.). Міне,
ын жайлаған, Зығыры іште цайнаған, дөн тазалайтын, тиейтін және суырғыш
Жат колында жаншылған, Бауыр ңайта механизмдер зырыл цағып жүріп тұр
.ңосылған Ңуанышты күні өтті (Н. Б.). Аз- (ЛЖ).
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ЗЫТА [ЖЫТА] ЖӨНЕЛДІ © ЗЫТБІП
[ЖЫТЫП] ОТЫРДЫ Тырағайлап тез цашты, тайып түрды, зып беріп кетті. Сәбит
екеуміз беріспеуге бет алып, арасына
зыта жөнелгелі тұрғанымызда, сыртымыздан ңұшақтай алған бауырмал қолдар үйге ңарай алып кетті (Ғ. М.). Болат
тонын сыпырып алсаң, немістер де бір,
ңоян да бір екен. Танкілері талқандалғаннан кейін, көп карсыласа алған жоң,
зыта жөнелді, біз ұран салып қуып бердік (Ә. Ә.). Ңұлап мертігеміз-ау дейтіндей
емес, аласа тамның кез келген жағынан
секіріп, зытып отырамыз (Б. С.). Ңараңғы
түнде, арңасында қапшық, жытып отырды Бәйтен (Ғ. Мұс.).
ЗІКІР АЙТТЫ
[САЛДЫ] д і н и.
1 . Вацсы мен дәруіиітердің «иллауһа-иллауһа» деп, аллага, тәңірге жалынып, жалбарынып айтар сарыны. (Мұны кейде
молдаларға да айтады). Молда емессің, соңырсың, Зікір айтып зарлаған. Жаназа
оі{ып өлгенге, Підия алып жалмаған
(Жамбыл). Имам сонан соң: «Жеті күн
ұдайымен оқыл, зікір салып, басындағы
дуасын аламын. Оған болмаса...» — деп
емдеуге кірісті (С. Т.). 2. Ауыс мағынада
үкі мен кегериіінге де айтады. Ел жатарда кешегі үкі сынтасга зікір салып отырды (AT).
ЗІЛДІ БҮЙРЫҢ Ауыр, ауыртпалығы
көп үкім, цайғы экелер үкім.
ЗІЛДІ СӨЗ Кекесінді сөз; кісінің көңілін цалдырарлыц, өте ауыр сез. Керегі не
ондай зілді сөздің. Вұл істі түзеуге болмастай асқындырып алдың. Ендігі ақ
жүректігіміз құр әбігер болады (М. И.).
ЗІЛ КӨТЕРЕМ © ЗІЛ ҢАРА ТАС Тът
ауыр, шойындай ауыр, өте салмацты.
Ңойшығара да, Петро да ұшып түрды.
Зіл көтерем болып жатңан дене кенет жеңілденіп, икемге келіп ңалғандай болды
(Б. М.)- Балңия үйіне жетсе де, ішіне кіре

алмай, тәлтіректеп барып, босағаға отыра
кетті, иығындағы зіл көтерем күрегі деұшып түсті (Ә. Ә.). Әбіш пәтеріндегі жастар ажары мен аз әңгіме жүрек түкпірінде жатқан зіл цара тастай салмакты дертті сейілткен жоң-ты (М. Ә.).
ЗІЛ ҢАРА ТҮН Өзі тастай цараңғы,.
әзі тымырсъщ, ауасы ауыр түн жөнінде
айтылады. Зіл қара түнді жапсарынан'
сөге, таң сызаттап келеді (Ғ. Мұс.).
ЗІЛ ТАСТАДЫ Салмаң салды\ кекеді,.
мүцады, ауыр сөз айтты. Оспан Оразбайдың өз үйіне кіріп отырып, ақыра зіл■
тастаған. «Осыдан жердің түбіне кірігг
кетсе де, Оразбайды лақша бақыртып,
байлатып алғызбай, тыным таппаспын!» —
деп аттанған еді (М. Ә.). Сүйіндік атының басын іркіп тұра қап, қатты зіл тас
тай: — Әй, жігіттер, тоқта былай! — деді. Жұрттың бәрі іркіліп, соның аузына
қарады (М. Ә.).
ЗІНІ КЕТТІ Аңсары ауды, көңілі, ьіқыласы түсті. Заманында бар екен ңариясы,.
Өзі әйел, ағарған қардай шашы. Түзуліктен аспанға басы жеткен, Сол кемпірдің
бар екен бір ағашы. Уақытында патшасы
көрді мұны, Көрді-дағы ағашқа кетті зіні
(М. Б.).
ЗІҢГІТТЕЙ ЖІГІТ [АЗАМАТ] Есейіп
өскен, толысып жетілген жігіт. Несін айтасыз, Абай аға! Үш-төрт жылдың ішінде
ол балалардың өздері де өңкиіп, зіцгіттей
жігіт боп алды. Сонымен көзім ашылды
ғой (М. Ә.). Ашуланба, баламысың! Өзің
зіңгіттей азамат болдың — деді Майбасар
Абайға (М. Ә.).
ЗІРКІЛ ҢАҢТЫ Зірк-зірк етті, солцсолц етті, дүниені көшіре күңіренді. Найзағай жарқылдатып жалын атты, Күңіреніп көк әлемі зіркіл цацты, Не жорық
бейне қаңбақ лашыңтарға, Теңкиіп ақ боз
үйлер құлап жатты (С. О.).

и
ИБА Ж АСАДЫ ,[ҢЫЛДЫ, ЕТТІ, САҚТАДЫ, Т¥ТТЫ] Еіші пейілділік істеді,
эдеп сацтады. («Иба» — араб сөзі, кіші
пейілділік, ибадаттың мағынасында). Бұлардың [Ғайша мен Ңожаштың] ыңғайын байңап, Ғайшаның апасы ңандай заман болады, бір-біріне айта алмай, ибалыц цъп отырған сөзі болса, сөйлессін
деп, екеуін оңаша тастап, ауыз үйге шығып жүрді (С. К.). Ңадала ңарап жігіттер
Сұлудан көзін алмады. Ңош келдіңіз дегендей, Асңа өрлеңіз дегендей, Иба цып
батыр қарады (Жамбыл). Верен иба сацтаған адам секілденіп, төмен ңарап, үндемеді (Б. М.). Борзих Нұржанның ибалыц
тұтытг, рақмет айтқанына болмай, жаңа
басталған «Беломордан» ұсынып, шырпысын шағып еді (Ә. Н.). Ол сәлем беріп
тұрып, колымды катты қысып, амандьщ
сұрап, кішілік иба жасады (ҢӘ).
И БОЛДЫ Мо^іын болды; жүні жығылды; езілді; жуасып басылды. Бурми
ны Бейсен емес, и болып қалған, кімге
топырақ шашсын (Ғ. Мұс.).
ИГІ ЖАҢСЫ Елдің, халыцтың беделді
адашдарының баламасы ретінде цолданылады. Көкшетау мен Ңызылжар оязынан
мыңға жаңын игі жацсы жиналды (С. М.).
Екі торының өзгелігі жок, игі жацсының
бөтендігі жоқ (Мақал).
ИГІ Ж¥МЫС Жацсы іс, пайдалы эрекет. Жалпы жастарға, игі жұмысца ат
салысңан ел еңбекшілеріне мектеп кеңсесінің атынан алғыс айтамын, — деді
(Б. М.).
ИГІЛІГШ КӨРДІ Пайдасын, рақатын
жацсылығын. көрді. Социализмді қолмен
ңұрдық та, игілігін көрдік (С. К ). Енді
ойлап қарасам, тәртіптің иғілігін көрген
жігіттердің иықтары көтеріңкі (Б. Мом.).
Арман етпе, жас күнің көп, Игілік көр,
ерге бар. Бұл заманның қашқыны деп,
Мен ғаріпті есіңе ал (Абай).
ИГІЛІГІН КӨРСЕТПЕСІН ц а р г ы с .
Қызығын көрсетпесін. Құдай сактасын!

Бес-онды ңарамыздың игілігін көрсетпесін\ — дегенді айтады (ҢЕ).
ИГІЛІГІҢЕ КИ [Т¥Т, ¥СТА, Ж¥МСА]
т і л е к. Қуанышщ бүйырсын. Киімің келісті-аң екен, игілігіңе ки, шырағымі (AT).
ИГІЛІККЕ ЖЕТТІ Дәулетке, жацсылыцңа цолы жетті, тұрмьісы түзелді. Ен
жерді мекен етем деп, Игілікке жетем
деп (Д. Б.).
ИГІЛІККЕ ¥СТАДЫ Қажетіне жаратты, пайдасына түтты, рацатын керді; жақсылыцца жаратты, пайдаланды. — Биылғы су мол аң! — дейді Сырбай дарияның
ағысына қарап тұрып,— тек, игілікке
ұсталсын, жарыңтық (С. М.).
ИГІЛІКТІҢ ЕРТЕ, КЕШІ ЖОҢ Игі істі,
жөн жүмысты цашан атцарса да орынды.
Әйтсе де, сіздің пікіріңіз ойланарлық екен.
Тағы да байқап көреміз. Игіліктің ерте,
кеші жоц, жоспарыңызды калдырып кетіңіз (Ғ. Мұс.).
ИГІ М¥РАТ [Т1ЛЕК] Жацсы тілек\
цасиетті мүдде.— Столетовты өңім түгіл,
түсімде де көргенім жоң. Игі ,мүратьіма
бойы мыртың албастыны көлденең салар
жайым жоқ,— деп, алып сатар қарғанып,
антын берді (К. Т.). Бізде құр талап пен
игі тілек қана бар. Ңарсыласуға, табан
тіреп тартысуға шамамыз келмейді,— деді
исполком мүшелеріне Яковлев (X. Е.).
ИЕ БЕРМЕДІ Ырцына көнбеді, бой бермеді. Сәйгел тиген бұқалар ақсаң шалға
ие бермейді (ҢЕ).
ИЕ БОЛДЫ Иемденді, цожалыц етті,
цожа болды. Жарасбай өз елінің ішінде
болыстығына ңайта ие болып қалды
(М. Ә.). Кешегі ңара табан қара бала, Бүгінде ие болды машинаға (Ң. Ңуан).
ИЕГІ ИЕГІНЕ ТИМЕДІ Ңалтырап, діріл
цацты, тісі тісіне тимеді. Ымырт жабыла
қоймен ілесіп, жаяулай келген ңойшы
Байтұяқ үйіне жетіп, есіктен кіре бере,
кәрі шешесінің көзінше, босағаға ңисая
кетті. Иегі иегіне тимей дір қаңқанда,.
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екі көзінен ағыл-тегіл жас та аңты
(М. Ә.).
ИЕГІ ҢЬППЫДЫ Дәмеленді, дэме етті,
үміттенді, емексіп цалды. «...Ал, араңды
үзетін болсаң, бала үшін менен бірдеңе
өндіремін деп, иегің цъииымай-ац қойсын.
Сенімен мен ЗАГС-ке тұрған емеспін
ғой» — депті күйеуім хатында,— дейді
Ақмарал (Ә. Сат.). Олжаға иегі цышығандар ңұмалақ ашып, балгерлікпен әуреленді (Т. Ә.). Ит тимеске иегі кышығаны несі (AT).
ИЕГІНЕН ТАҒАЛЫ АТ ТАЙЫП ЖЫҒЫЛҒАНДАЙ Қылау, сацалы жоқ, беті
жып-жылтыр көсе туралы айтылады. Жұмекеңнің иегінен тағалы ат тайып жығылғандай (Ғ. М.).
ИЕГІН САҢЫЛДАТАДЫ Қалш-қалш
еткізді, тоңдырып жіберді. ...Терістен соқкан ызғарлы желі денеге салқын тиіп,
жамаулы киімдерден иегін сацылдатып
жіберді (Б. М.).
ИЕ ЖАЗДЫ Тәңірі цалады, тәңірінің
дегені болды. Күңіренген бәйбіше де қоңыр қазша: «Бермес пе ед бір шикі өкпе
ие жазса\» Үйлықңан, үндей алмай отырған жұрт, Шеттегі түрегелді жетім тазша
(I. Ж.).
ИЕК АРТПА 1. Дөң, биіктеу, шыға беріс жер. Келе жатңан жүргіншіге қоянқолтың кездестіріп, артынан ңуғыншы
болса, тез жасырып әкететін Бақтығұлға
оңай жауға ңан балта сабы иек артпа керек (М. Ә.). Жотаға шығармаймыз деп,
жиырма кісінің ішінде Несіпбай да иек
артпаға өздері шығып, адасқан болатын
(М. Ә.). 2. Тіреуіш, сүйеу. Тіркеулі түйеге
шаршағанда ноңта да иек артпа демеу
ғой (AT).
ИЕК АРТТЫ [СҮЙЕДІ] 1. Арца сүйеді,
(біреудің) кемегіне сеніп өсті (әдеттенді).
Баланы балаға телу деген мүлде теріс әдіс
екенін түрмыс өзі көрсетті. Біреуге жастайынан иек артып өскен бала, өсе келе
өз бетімен талпынудан қалады (М. И.). Дүниенің не халі жоң, қанша айтқанмен, сондай қолында ісі бар, күші бар кісіге иек
сүйеу керек (С. Т.). 2. Бір жерге жацындады, артылды, жетті, тырмысты. Кешкі зауал шақ. Бес-алты түйе тіркеген шолақ керуен суалған емшекгей тандыры кеуіп
калған өзен сұлбасынан өтіп, дөңеске иек
артты (Т. А.). 3. Қол арта, жінгесе дегеп
мағына да береді. Теңізге иек сүйеп тур
ран Ңарадөңге мінгесе отырған ауыл —
біздің ауыл (AT).
ИЕК АРТЫМ [АСПА, СОЗЫМ] ЖЕР
Жап-жацын, бір цыр артындағы жер.
Жолбарыс жотаның табиғаты да айнымалы келеді. Иек артым жерден тоқымдай
бұлт шыңса болғаны, іле долы нөсерін төгіп-төгіп жібереді (ЛЖ). Кенет, ол дәл ңасынан, иек созымдай ғана жерден жерменжексен бір үйді көрді (Ә. Н.).

ИЕК АСТЫНДА Жацын жерде, мына
түрған жерде. Түлкі иек асты жаңыннан,
төменнен қашңан еді. Ңұс аттылар үстінде аз көтеріліп, жай қалқи түсті де, ыра
төмен құлдилап кетті (М. Ә.). Кіршіксіз
боп, мөлдірей жайнаған осындай бай, баңытты өлкенің амандық, тыныштығына
даң салушы жыртңыштар Бекболдың иегінің астында, осы өңірде тығылып отыр
(М. Ә.).— Әскер деген біздің заманымызда
иек астынан шығатын үйреншікті нәрсе
болып кетті ғой (X. Е.). Қазаңтың осы
жер дегені көш жер, көрсеткен иек асты
жеріне екі күн жүрдім (AT).
ИЕК АСТЫНДА ЖҮРІП КЕТТІ Табан
астында жүріп кетті деген мағынада.
ИЕККЕ АЛДЫ д и а л. Күштеді, зорлады. Мені ол Нарынңолға иекке алып апарғысы келді (Алм., Кег.).
ИЕК ҢАҚТЫ Ыждады, белгі берді,
ишара етті; бірдеңеге нүсцадьі. Оспан көшірі Баймағамбетке үлкен көзін ңысып,
«әзір тұр» дегендей боп, иек цацты. Өзі
Оразбайдан екі есе биік заңғар бойымен
оны бауырына ала, таңап тұр (М. Ә.). Ата
ман зәрлі көзін сығырайта түсіп, басын изеді де, ат айдаушыға иек кацты
(AT).
ИЕНІ ЖАД ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] к ө н е. Бір
алланы есіне алып, сыйынды. ¥стап беріп
биені, Жад цылады иені (ҚБ).
ИЕСІЗ ҢАЛҒЫР! © АДЫРА ҢАЛҒЫР! © АРТЫНДА ҚАЛҒЫР! ц а р р ы с .
Бағу-цағусьіз, бас-көзсіз болғыр.— О, көк
тігілгір! О, ңара байланғыр! Иесіз цалғырдың мүлкі түге! Тап жаңа ғана тап-тұйнаңтай ғып, орын-орнына жинап қойып
едім. Баласы ңұрғырлар-ау, жүретін жолға ңойған (Ә. Н.).
И ҢЫЛДЫ 1. Мылжа-мылжасын шығарды. Есіл еңбек-ай, мына мал аяғымен
таптап, и цылды-ау (AT). 2. Адамдарды
езді, еңсесін басты. Өзге тоқалдардай дегеніне көндіріп, и цылып, мықтап отырғысы келеді. Әйеннің алдынан әйел түгіл,
Шалматай сияқты еркектер де шықпайды
(I. Ж.).
ИЛЕГЕН ТЕРІДЕЙ БОЛБЫРАДЫ 1. Пісуі цанды, бабына келді. (Зат туралы
айтылады). 2. Жүнжіп, босап, жайысцацтанып кетті. Мен тұтас бір хальщ уақтанып, ер жүректігі жойылып, илеген терідей болбырап кетеді дегенге сенбеймін
(I. Е.).
ИМАН АЙТТЫ к ө н е. Дүға оцыды.
(Өлер алдындағы діни уағыз). Мен өттім
арманда, Көре алмадым, Артымда ағайын
мен туғанды, Жан тәсілімге таянды Айта
кәр, Жәке иманды (Ш. К.).
ИМАН БЕРСІН к ө н е. Риза болғанда
айтылатын діни алғыс. Баршаңызға құдайым иман берсін сіздерге, Раза ңылса
дидарын, Үжмақ деген жерінде (АӘ).
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ИМАНДЫ АДАМ [KICI] к ө н е. ¥ятты, зділ-цалыстығ'>і бар кісі; таразысы
тең ацыл иесі. Ақылы жок кісіге ақыл
болдың, Дүниенің бәріне мақұл болдың,
Ңұдай берген иманды бір кісісің, Медіресе
мен мешітке жақын болдың (Ш. Дар.).
ИМАНДЫ Қ¥ЛҒА ЖОЛЫҢСЫН 0
ИМАНДЫ Ң¥Л КЕЗ КЕЛГІР! к ө н е, т і'л е к-б а т а. ¥ят-ары бар, ізгі ниетті, тілеуі
ац пендеге кездессін. Иманды цұл кез ке
лер Ңаузы, каусар суына (ҢБ). Ашылмаған қызыл гүл Иманды құлға жолыцсын
(AT).
ИМАН [-Ы] ЖОҢ ¥яты, адалдығьі
жоц. Өзіцде ешен иман жоц, Елге иман бермексің (Д. Б.). Кімнің ұяты жоң болса, соның иманы да жпқ (Абай). Иманы бардьің
белгісі — Тілінен тамар шырасы (Ш. Ң.).
ИМАН ЖҮЗДІ Инабатты, жүзі жылы.
Е, мынау бір иман жүзді адам екен, на
рыл тиіспей кетті? (Ғ. М.). Зәкір олардың
ңасында и.ман жүзді десе де болады
(3. Ш.).
ИМАН КЕЛТІРДІ к ө н е. Дін цағидасында цұдайдың барлығына, бірлігіне ала
ну, сену. Ңұдай тағаланы ғайыбы жоқ,
міні жоқ, өзі әділ деп, иман келтіріп едік,
енді құдай тағала бір ант ұрғанға, еңбексізге мал береді екен (Абай).
ИМАНМЕН ҢАПТАП ҢОЙҒАНДАЙ
Вір көргенге мүнтаздай, күнәдан пәк кісіӘей. Ңайдан білейін, адам аласы ішінде
рой, түріне ңарасам, иманмен цаптап цойғандай,— деді (Ә. Н ).
ИМАННЫҢ МАШАЙЫҒЫ, Ң¥РАННЫҢ АЯТЫ д і н и. Дін иелерінің көп сөзі,
діни уағыз сөздер. («Машайың»— арабша,
ңұдай жолын куушы; «аят»— арабша, құранның сүресі).
ИМАН САЛДЫ Құран түсірді, цұран
аятын оцып, иманын үйірді. Байғұстың не
кылса да, тілегі түзу екен. Садақасын беріп, иман салуға ілігіп кетті (ҢЕ).
ИМАН СҰРАДЫ [ТІЛЕДІ] д і н и. Құдайына жалбарынды. Екеумізді пір тұтып, Жәдігөй жауғыш болмаңыз, Ақырет
ңамын ойлаңыз, Жасың жетті жетпіске,
Йман бер деп сүрацыз (Ш. Ң.). Аузын ашса болғаны, жиналған жұрт шуылдасып,
өлікке иман тілеп жатты (Ә. Н.).
ИМАН ТАПТЫ д і н и. Яманды болды.
Меке мен Медине жердің ұшы, Иман таба
ала ма барған кісі. Ата-ананы, мейманды
ңұрметтесең, Кемеңнен де нұрлы ғой үйдің
іші (АӘ).
ИМАНЫ БЕТІНДЕ ҮЗІЛІП Т¥Р ¥яң,
ибалы, тәрбиелі деген мағынада. Віз де
қыз асырап едік. Біраң, біздің ңызымыз
ер кісіге қарамай, аманы бетінде үзіліп
түрып еді (Ә. Н.).
ИМАНЫ ЖОЛДАС [КӘМІЛ] БОЛСЫН!
д і н и. О дүнаеде бацытты. болсын деген
тілек. Бәрекелді-ай, шешеміз асарын асап,
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жасарын жасаған адам еді. Өлсе, бәрібір
иманы жолдас болсын! (ҢЕ).
ИМАНЫ КӘМІЛ БОЛДЫ Сенді, ацаңат
сенді, нанды. Енді дүние ңожасы Еңбекші
тап езілген, Иманьің кәміл болмаса, Келіп
қара көзіңмен (Ң. Әб.). Гүлнэрдің майдан
на кетпей тынбайтынына Байжанның umaны кәміл еді (С. М.).
ИМАНЫ ҢАСЫМ БОЛДЫ Үрейі ұшты,
зәрс-цүты калмады, цатты цорыцты. Тілеубай Айнакөлге кайтып келіп, революция
күндерінде төбе шашы тік тұратын сұмдыь- сөз айтатынды шығарды. Шалдардың
иманы цасъш болды, жағасын ұстады,
жерге түкірді. [Тілеубайға] көк мылжың
деп ат қойды (3. Ш.).
ИМАНЫН АЙТТЫ 1. д і н и. Діндар
адамдардың өлім, не цатты хауіп-цатер
төнгенде дүға оцуы. Шеткі үйдің жанына
кеп машинаны тоқтатты да, шофер аулаға
кірді. Астында текемет, ңолында тасбих,
иманын айтып, күбірлеп отырған кемпірден жөн сұрады. Аңботаның ңайда тұратынын анықтады (3. Ш.). 2. Қатты цорыц
ты, үрейі үшты. Зәрем кетіп отырғанда,
олгі нәрсе қыбырлап, маған қарай қозғалғандай болды. Ңарауға дөрмен жоқ... Иманымды айта бастадым (ҢӘ).
ИМАНЫНА ҢАМШЫ БАСПАЙЫН
Сыйлау мағынасында айтылады. Иманыңа
цамшы баспайын, сыйлап келдім (AT).
ИМАНЫНДАЙ САҢТАДЫ Ешкімге
айтпады, сыр шашпады. Тек өзіңе ғана
айтатын ңұпия сырым бар. Егер бұл сырымды иманыңдай сацтайтын болсаң...
(I. Е.).
ИМАНЫН САТТЫ Ар-үятын сатты.
Ңысылтаяңда имапын сатып жүре берді
(AT).
ИМАНЫН ¥ШЫРДЫ © ИМАНЫ ¥ШЫП КЕТТІ Үрейін алды, цорцытты, зәрецүтын цашырды. Бір-біріне отты шала лаңтырып, қылыш жұтып, адамның аманын
ұшырды. Бұдан шошыган Мұқсина Бержабайға тығылды (I. Ж.).
ИМАНЫН ҮЙІРДІ к о н е . 1. Өлер алдында, «жан» тапсырарда кісіге цүран
оцытты.— Ойбай ішім, ойбай бетім, өлдім,
өлдім, біреуің аманымды үйіріңдер,— деп
бір шетте ішін басып жылап отырды Кенже молда (С. Ад.). 2. Үрейін ұшырды. Бандылар бүгін бір жерден көрінсе, ертең барып күндік жерден шығады. Таңертең, я
түнде бір ауылға жердің астынан шыға
келгендей жетіп, ... мылтың атып, ауылдың иманын үйіреді (С. С.).
ИМАНЫ ТАЯҢТАЙ БОЛДЫ Зэресі
ушты, зәре-цүты. цашты, аза бойы каза
болды, иманы түриіікті. Жауыр аттай
ығыр болған халық ңыр басынан бір қара
қылт етсе де, иманы таяцтай болып: «Ой
бай, келіп қалды!»— деп, зар қағып қоя
! береді (Ә. Н.).
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ИМАНЫ ТҮРНІІКТІ Аза бойы қаза жерде айла менен акылды қатар жұмсап^
болды, цүйца та,мыры шымырлады, тебе ине көзінен өткендей ебі болатын (Ә. Н.).
шашы тік тұрды. Ңұдай жазбасын да, есітИНЕ ШАНШАР ЖЕР [САҢЫЛАУ]
кенде иманың түршігеді (В. М.).
ЖОҢ © ИНЕ ӨТЕР ЖЕР ЖОҢ Қалың, тыИМЕҢ ҢАҢТЫ Бұл жерде жағыньіп ғыз. (Иін тірескен көп адам, ығы-жыгы
иілді мағынасында. Жыландардан жирен- көп халың, я зат). Алапқа алқа-қотан
дің, Итере алмай илендің, Имец цацтың , отырды жан, Жері жоц ине шаншар адам
қылымсып, Топыр болды, той болды, Кәрі- тұрған, Жаяулап тай шаптырым жерге.
жасы ыбырсып (I. Ж.).
келді, Алыста аттар қалды байластырган
ИНЕДЕЙ ҢИЯНАТЫ ЖОҚ Ешкімге (I. Ж.).
зэредей жаманшылыц жасамайтын, еш заИСІ АЛЫП КЕТТІ [АҢҢЫДЫ] Исі
лал келтір,мейтін адам. Есімді білген соң, мүрныңды жарды; исі мүңкіп тарады,
Әбдірахманға біраз жолдас болдым ғой, жайылды. Керосиннің исі бөлменің ішін
құдай біледі, қазаң баласына инедей қия- алып кеткен (С. М.). Көк торғындай аспаннаты жоц еді (Б. М.).
көк. Білемін жайнап ашылар. Исі ащыған
ИНЕ-ЖІПТЕН ЖАҢА ӨТКЕН [ШЫҢ- бәйшешек, Түрленіп жерді жасырар
ҢАН] Су жаңа, иыцца әлі ілінбеген. Досе- (Абай).
кеңнің өзі де ине-жіптен жаңа шыццан
ИСІ ДЕ ЖОҢ Түк жоқ', көлеңкесі, елелюкс костюмін столдың еш жеріне тигіз- сі жоқ. Мен бір бұралңы жолды білем. Он
бейін дегендей, сіресіп отыр (Ә. Сат.).
да автоинспекцияның исі де жоц (Т. А.).
ИНЕЛІКТЕЙ БҰРАЛҒАН [ІЛМИГЕН,
ИСІ ҢАЗАҚ Ңазац атаулыныц бэрі^
ҢАТҢАН] ¥зын тұра, сидиған арыц. Сен- куллі цазац біткен. Адамның көз жеткісі»
дер бастан жүрген адамсыңдар,— деп Мі- қарасына, Дегендей исі цазац бәрі осында.
найдар мен Ңойшығараны инеліктей бү- Жауғандай Ерейменге жаңбыр кісі, Ңусаңралған біреуі тергеуге алды (Б. М.). Жеңіл тың тартты тура жағасына (I. Ж.).
машиналардың алдыңғылары жолда тұрИСІН АЛДЫ Исін сезінді, иеін біліп
гандарға ңарайламастан, жүйткітіп өте
шыңты. Ең соңғы машина әдейі тоқтады. цалды. Өзге хайуандар секілді, тамақтьг
Онан инеліктей ілмиген біреу шыңты өз басымен алгызбай, ыңғайлы екі қолды
(Ө. Ңан.). «Шамбетім жанымда болса, ине- басқа кызмет еттіріп, аузына колы ас берліктей цатцан неме маған бүйтіп тиіспек генде, не ішіп, не жегенін білмей ңалматүгіл, бетіме карай алар ма еді»,— деп сын деп, исін алып ләззаттанғандай қыАйғаныш кейіп кетті; көзіне ыстың жа- лып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оньщ
үстінен тазалығын байқарлық екі коз бе
сы тола ңалды (Т. С.).
рилл (Абай).
ИНЕМЕН ҚҰДЫҢ ҢАЗҒАНДАЙ Өте
ИСІНІП КЕТТІ Мейірі түсіп кетті, жүауыр, мандымайтын, еш өнбейтін, бейнеті
ауыр (іс). Бірден айтам, оңай айтам деу регі иіп салды. Бэрі көңіл исініп кетіп: —
арзан ңиял, бос үміт. Поэзия! Тамаша Зардад-ай! Сай-сүйегімді сыркыратып бітөлең! Инемен цүдыц қазғандай өте қиын тің ғой,— деп жеңімен көзін сүртті (Ә. Н.)_
бұл еңбектің құшағына кіру қайдан оңайИТАРҢА БОЛДЫ д и а л. Әуре болды.
ға түссін,— деді Ңұрмаш (М. И.). Кездес- Не ңыласың, бекер итарқа болып (Орал.
кен екі топтың оқушылары ңағаз-қарын- Жэн.).
даштарын ңолына алып, кейбірі кысңаИТ АРҢАСЫ ҢҰРЫСТЫ Қайратца
қысқа белгілер жасайды. Білмек, үғынбак,
көптен отырып тереңдеп түсінбек, ғылым- .мінді, ашуланды, шын цаһарланды, арцасы цозды. Бір уаңыт болғанда Ңьінабынан
ның көп инесімен цұдық ңазбац (М. Я.).
суырды, Ңиялай тартып қылышты ЖалИНЕНІ ЖІПКЕ ТІЗДІ Бүрынғы-соңғы- ғыз жаумен ұрысты. Жау қарасын көрген
ны үмытпады, болған істі теріп жүрді,
соң, Үмтылмай кетер ер ме еді, Ит аркабэле цуды. Өкпең жоқ бауыр болсын деге- сы цүрысты (ЕТ).
нің — не болса соған өкпелеп, инені жіпке
ИТАРШЫ БОЛДЫ Жарамсац, жағъжтізіп, өкпешіл болма дегенің (ШС). Тере
берсең, тезек те әңгіме, неге инені жіпке паз адамның іс-мінезі туралы айтылады.
Жер астын билейтін үлкен ұлық — Шегір
тізе бересің (AT).
мен наредщиктер байдың итаршылары боИНЕНІҢ ЖАСУЫНДАЙ Бір імысқал, лады (С. С.). Итаршы, итаршыға бір шаразғантай, зәредей. Сондағы оның қарай- шы деп, сенің килігіп, итаршы болып, жалайтыны Тәрбияның көңілі гана. Оған ка- ғымпазданған неңді алған (AT).
райламас еді, егер онда осы сәбиге деген
ИТ [ТАЗ] АШУЫН ТЫРНАДАН АЛАиненің жасуындай алалық болса (С. М.).
ДЫ Әлі жеткеніне күш жүмсайдъһ біреу
ИНЕНІҢ КӨЗІНЕН ӨТКЕНДЕЙ Пы- үшін кекті әлсізден қайтарады. Кешке
сық ; цайдан болса да тесіп шығатын кісі шейін осы хабарды тегіс естіген Жігітек
әрекеті туралы. Иненің көзінен өтетін ауылдары үрпиісіп ңалды. Заман не боп
жылтыр ңара, пысық-ақ. Түк бөтендігі барады? Күн райы қалай бұзылды. Ит
жоқ. Атасына ермек болып алды (Т. А.). ашуын тырнадан алғаны ма деп тіксінді
Тәңірберген жас болғанмен, кысылған (М. Ә.).
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ИТ АЯҢТАН САРЫ СУ ІШКІЗДІ [ІШTI] Қорлады; көзіне көк шыбын үймелетті. Эрине, сөз сенікі, келмей кетсең, Келер
болсаң, иттей қып, басңа тепсем. Ішкізіп
ит аяцтан сары суды, Дүниеде арманым
жоқ соған жетсем (С. Т.). Тұтқын боп ит
аяцтан сары су ішіп, Кісенде цол-аяғы жатыр Абаң (С. Б.).
ИТ ӘУРЕСІ ШЫҢТЫ © ИТ ӘУРЕГЕ
САЛДЫ Әуре-сарсаңға түсті (түсірді), эбден цажыды (цажытты). Өскеменге облыстың комсомол комитетіне барып едім, онда
болғанымнан, жолда жүргенім көбейіп
кетті. Ит әурем шығып, зорға келемін
(ЛЖ). Мен «Беларусті» табандай екі ай
шұңыладым. Тат басып, көптеген тетіктерін бала-шаға шығарып әкеткен екен. Ит
эуреге салды (ЛЖ).
ИТ БАЙЛАСА ТУРҒЫСЫЗ Адам тұрып, тіршілік жасап болмайтын жер. Ңайрақтының осы жақ беті Жалтыртөбе ит
байласа түрғысыз, бір ызғырың, оң жақ
беті аңырайған кең аңғар (Ғ. М.).
ИТ БАСЫНА ІРКІТ ТӨГІЛДІ © АҢ
ТҮЙЕНІҢ ҢАРНЫ ЖАРЫЛДЫ Ішкені
алдында, ішпегені артында болды, ағылтегіл болды, молшылыц, ауцатты түрмыс
орнады.— Нағыз жарылқайтын социализм
көрінді!— деп Эбен кие жөнелді... Күллі
жұмыс машинамен істеледі. Мәселен: көшіп-қонғанда мынау үйді жығып, тігіп ау
ре болмайсыз, машина төбесінен бүркітше
бүріп апарады да, қондыра қояды. Молшылың дегеніңізде есеп жоқ. Ит басына
іркіт төгіледі... (Ғ. Мұс.).
ИТ БОҒЫНАН ҢЫЛ ШЫҢПАЙ ҢАЛМАЙДЫ Әр нәрсе тегіне, затына тартпай
цоймайды. Әр нәрсе асылына тартпай
ңалмас, Қыл шъщпай ит боғынан цалмас
деген (НІС).
ИТ [ИТТЕЙ] БОЛДЫ ©ИТ БОЛЫП
КЕТТІ Қор болды; абыройы төгілді, масцара болды. Әлгі атаңа налет, завхоз, бүгін тағы алдады. Күні бойы күтс-күте ит
болдым. Ақыры бермеді келігін,— деді
Батырбай (М. И.). Әбден иттей боп қажыған Бизанов Мұғалжарға ңарай көшіп ке
ле жатңан Кенесарының аулын ңумай, Ор
қаласына ңарай шегінді (I. Е.). Жалығуды
пәледен, Жұрт ұмытты біржола, Шыныменен тамам ел, Кете ме екен ит бола?
(Абай).
ИТ Б¥ЙДА ЕТТІ д и а л. Үрысты, сөкті, үялтты (Ақт., Ңараб.).
ИТЕЛГІДЕЙ ЖҰТЫНДЫ Сүцтанды, жаланды мағынасында. Зарлык бала ойнайды Арыстандай кұтырып, Ителгідей жұтынып (М3).
ИТ ЖАНДЫ Жаны dpi, сүйретіліп жүріп те елген-тірілгеніне царсшай эрекет
ететін. кісі. Ит жанды жау сонша өлермен,
как жұлын бон, дымы ңұрып жатса да,
алі көктен, жерден соқңылап тұр оқпен
^рып (Ә. Ә.).
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ИТ ЖЕГІРДІ ИТ ЖЕСІН © ИТ-Ң¥С
ЖЕГІР Кейіс сөз. (Өзіне бұйырмаған нәрсе
туралы айтылады). Ау, мына ит жегіріңді
ит жесіні Мә, жемтігіңді ал!— деп, ңойнынан нанды лақтырып тастайды (ҢЕ).
ИТ ЖЕККЕНГЕ АЙДАТТЫ Алысца,
циыр қияиғсі жер аударды. Нарды алған
кісі бір күн ішінде әкеліп, үйімнің маңына тастап кетпесе, түбіне жетем! Ауылмаулыңмен шабамын! Еркегін қүл ңылып,
әйелін күң ңылып, ит жеккенге айдатам
(ҢЕ).

ИТ ЖЕМЕДЕ ҢЫРЫЛДЫ Азапта, итцорлыцта өлді. Тұтңындардың киімдері
жұңа, жыртың болған соң, жатңан жерлері ңарлы жер, уілдеген барак болған соң,
азап шегіп, бұлардың бәрі ит жемеде осылай цырылып таусылған екен (С. С.).
ИТ ЖЕМІГЕ ТАСТАДЫ © ИТ ЖЕМІ
ҢЫЛДЫ Тастандыға (садацаға) шығарды,
цараусыз цалдырды; өлімші етті, цорлады, азапца салды. («Ит жемі» көбіне ңорлау, қорлану мағынасында жұмсалады).
Ендеше ортамыздағы ең әлсіз, ең пышайман бір ғаріпті ңайда тастап отырмыз?
Ит жеміге тастап отырғамыз жоң па?
(М. Ә.). Мазағы болыппын-ау мына жынның, Жарайын осы арада ит жемі цып,
Кім сұрап алар екен ңұнын мұның (М. Ә.).
ИТ ЖҮГІРТІП, Ң¥С САЛДЫ Сауыцсайран цүрды. Ит жүгіртіп, цұс салған
өнерпаздың өнері. Өтіп кеткен нэрсеге
Өкінсең жоқ келері (Ш. Ң.). Ел ішінде сәлем де, Замандас, ңұрбы, теңдерге. Ит жүгіртіп, цүс салған, Найза ұстаған ерлерге
(ҢБ).
ИТ ЖҮРЕК Қызыц-цуаныиіы жоқ, құлазуға кәнген көңіл. Сенісерге жан таба
алмай, Сенделеді ит жүрек. Тірілікте бір
ңана алмай, Бұл не деген тентірек! (Абай).
ИТ ЖЫҒЫС 1. Бірін-бірі жерге цатар
түсірді, жеңісе алмады, тең түсті деген мағынада. Ит жығыс жатып, енді тыпырлап
кеп итше ырсылдасып, тістерімен шайнасты (С. С.). 2. Кімнің (ненің) неғайбыл болғанында айтылады. Баян жақ байге бер!—
деп келді оязға: — Бәйгесін, кім жыңқанын жаз ңағазға! Керей жақ бергізбестен,
кетті кернеп;— Ит жығыс! Мынаның да
жыққаны аз ба? (I. Ж.).
ИТ ЖЫНЫ КЕЛДІ [¥СТАДЫ] А ш у
ланды, тоң мойындыц көрсетті. Мақау
емес пе, ит жыны келсе, бетің бар, жүзің
бар демейді (AT).
ИТ КЕМІРГЕН АСЫҢТАЙ Бүжыр,
сыпсыз бет. Тегінде, ит кемірген асыцтай
тығырайған қара ңажы ңаны қашып, қара пышаңтай болған екен (I. Ж.).
ИТ КӨЙЛЕКТІ Б¥РЫН ТОЗДЫРҒАН
Жасы аздап үлкен деген ұғьимда әзіл ретінде айтылады. Бұдан аңыл сұрап, күн
көріп жүргендер шамалы болса да, ит көйлекті бәріңнен бұрьін тоздырғанмын деп,
өзінше өктем соғар мінезі ңалып көрген
емес (А. Б.).
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ИТ КӨРГЕН ЕШКІ КӨЗДЕНДІ © ИТ
КӨРГЕН МЫСЫҢША ҮРПИДІ Үрейі үшты, елере үрікті. Ит көрген ешкі көзденіп,
Елерме жынды сөзденіп, Жасынан үлгіоіз
шіркіи, Не қылсын өнер ізденіп (Абай).
Төрде отырған Ыңсан бұл сөздерге шыдай
алмай, ит көрген мысыцша үртшіп, екі көзі мұғалімді жеп ңоятындай аларып, кепкеннен кеуіп бара жатыр еді (I. Ж.).
ИТ К...ІНЕН ИНЕ СУЫРҒАН Айлакер.
епті; жылпос.
ИТ ҚОР АДАМ Өмірден сощы жеп,
тағдыр тәлкегіне түсіп, цайғы, жапа шеккен адам. Ңабыл көрсең, көңілім жай,
Тастап кетсең, япырмай, Ит цор адам болар ма, Бұл жалғанда сорлыңдай (Абай).
ИТ ҢОРЛЫҒЫН КӨРСЕТТІ © ИТ ҢОРЛЫҚ КӨРДІ © ИТ ҢОРЛЫҢТА ӨЛДІ
Азап тарттырды, қиыншылыц көрсетті,
ауыр халге тап болды, азаптанды, көресіні
көрді. Ңызды желмаяның артына таңып,
ит цорлығын көрсетіп, ханның қолына
әкеліп табыс ңылды (ҢЕ).
ИТ ҢОРЛЬЩ Ауыр жағдай, үлкен кемтарлыц, азап шегу. Жоңшылығыммен, ит
цорлыц бейнетіммен, тұзы сор, еңбегі еш
ңам-қарекетіммен болсам да, әйтеуір, жат
үйцің боеағасында емеспіп,-— деді Дәркэмбай Базаралыға (М. Ә.;.
ИТ ҢОСТЫ Айтацтады, соңына түсті.
Ақырып аңырында жіберді ұрып, Ит цосып орамынан шықты қуып, Әлсіреп, әлі
кетіп титықтады, Көк шөпті көшедегі жеді
жұлып (О. III.).
ИТ Ң¥С ЖОЛДАС БОЛДЫ Түзде цаңғырып цалды; елсіз, адамсыз, жыртцыш
ац бар жерде жүрді. Ит-цүс болып жолдасыіМ, Тағдырға шара нешік-ті (М3).
ИТ [ИТТЕЙ] ҚЫЛДЫ Қор етті, цорлады, абыройын түсірді. Енді бір бала туғызып, оны да ит цылуға, оған да ңорлық
көр::етуге ыұнша неге құмар болдың?
(Абай). Ермен шықты, ит цылып, Бидай
шашқан егінге. Жай жүргенде өрт қылып,
Тыныш елсеңші тегінде (Абай). Әрине, сөз
сенікі келмей кетсең, Келер болсаң, иттей
цып басңа тепсем, Ішкізер табаңтан сары
суды, Дүниеде арманым жоқ соған жетсем
(С. Т.).
ИТ МІНЕЗ Ыржаңы мен ашуы цатар
жағымсыз цылыц. Жас баладай жеңсік
ңой, Байлаулы емес ақыл, ой, Ойлағаны —
айт пен той, Ыржаң-қылжац ит мінез
(Абай).
ИТ МІНІП, ИРЕК ҚАМШЫЛАДЫ ©
АҒАШ ЕРГЕ ЖІП ҢҰИЫСҢАН Азып-тозып, тіршілікті жамап-жасцап өткізу мағын.асында. (Тепеңдеп әрең, зорға жүргенде, немесе азып-тозып, өмір соққысын
көргенде айтылады). Еңіреген, егілген, Итке мініп, ирекпен Қамиіылаған өмірден
Аульш тартьга алып тұр (I. Ж.).
ИТ ӨЛІМ Қадірсіз, жиренішті цаза,
ңаңғырып, көмусіз цалу. Жусатып, жер

ңұштырды і і г өліммен, тізілген неміс тобын мыңнан, жүзден (М. Жан.).
ИТ ӨМІР Қорлыцпен. өткен түрмыс,
цорлыц, итше ырылдасцан тірлік. Ит өмірдің осылай аяңталарын білді ме? (Ә. Н.).
ИТ ПЕН ҢҰСҢА ЖЕМ БОЛДЫ © ИТ
ПЕН Ң¥С ТОЙ ТОЙЛАДЫ 1. Кім көрінгенніц цолында кетті, үстағанның цолында, тістегеннің аузында кетті. Көшіп кетіп
не көрді, бөтен жұртта ит пен цүсца жем
болды, күшігіне дейін тісін көрсетті (AT).
2. Ай далада кө,мусіз калды. Айтып-айтпай, немене, Сол секілді асылдар, Кебіні
жоқ, көрі жоқ, Ит пен цұсңа жем болып,
Мұратына жет-э алмай, Арманда болып кетіпті (ҢЖ). Сөйтіп, Жақсыльщ жақсылығынан өмір сүріп, мұрат-маңсатына жетіпті, Жамандыд жамандығынан ит пен қүсца жем болып кетіпті (ҚЕ).
ИТ ПЕН КҰСТЫҢ АРҚАСЫНДА Кім
көрінгенніц кесірінен. Ит пен цүстың арқасында кедей болсаң да, бұл өңірде сені білмейтін кім бар дейсің,— дейді Ыбырай
Ңалжанға (Қ. Тай.).
ИТ ПЕН МЫСЬЩТАЙ Бір-біріне өш,
өштес, ацдысып втер жау яіағынасында
айтылады. Неге екенін білмеймін, ағамнық
Шойтықңа ясұлдызы қарсы, екеуі ит пен
мысыцтай,— деді Жұмаш (Н. С.).
ИТ СІЛІКПЕСІН ШЫҒАРДЫ © ИТ СІЛІКПЕ ЕТТІ © ИТ СІЛІКПЕГЕ ТУСІРДІ
Бориіа-борша етті, мылжа-мылжа цылды;
эбден шаршатты, цажытты. Онан сайын
Шернер өздерінің ит сілікпесін шығарып,
мылжалап, домалатып әкеп, енді сол қанқан денені бір-ақ лақтырғалы көр аузына
таңап түрған ана құз кеуделі алып елді,
әсіресе, і^өп ойлады (Ә. Н.).
ИТ ТАЛАҒАНДАЙ© ИТ ТАЛАҒАНДАЙ ҢЫЛДЫ 1. Үсті-басының алба-жұлбасы мэнінде. Сақыштың үсті-басы менің
үстімнен де жаман, ит талағандай шоқпыт-шоқпыт деп, Есбике көзінің жасын
тыя алмай отыр (М. Ә.). 2. Улап-шулап
миын ашытты, есінен тандырды, басын цатырды. Жаным-ау, ңойсаңдаршы, ит талағакдай цып, берекемізді кетірдіңдер ғой
(AT).
ИТ ТАРТЫС ¥ рыс-керісті тіршілік. Татулық ұзаққа бармады, жанжал ңайта қоздады. Осылайша алма-кезектесіп, ырыңясырың ит тартыс өмірі бітпейді (М. И.).
ИТТЕЙ ¥ЛЫП ҢАЛДЫ Адасқан жүртта цалған иттей, жалғыз зарлап цалдъг.
жалғыздан-жалғыз зар жылап цалды.
Ңойдың ба мені бүйтіп зуре қылып, Мен
өлсем сен цаларсың иттей үлып. Димайтын ешкімім жоң бүл жаһанда, Өлемін де
кетем деп көзім жұмып (ҒН).
ИТТЕН ДЕ КӨП © ИТ БАСЫНА ТЫШАДЫ Өте көп; быцып жатыр мәнінде.
(Жек көргеніне айтылады). Ішкі Россия
жерінде, орыста да сан Қүнанбай, Тәке-
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жандар иттен де көп, бықып жатады екен
ИТТІҢ ИЕСІ БОЛСА, БӨРІНІҢ ТӘҢІРІғой,— деді Базаралы Дәркембайға (М. Ә.). СІ БАР Әркшнің өзіне лайыц бір сүйенері,
цорғауиіысы бар. Көбей: Еспембет, ТобықИТТЕН ДЕ СҮЙЕК ҢАРЫЗДАР Ңарыз ты
да рулы ел, «Иттің иесі болса, бөрінің
алмаған адамы жоц, эбден тілежсектікке тэңірісі
бар», сенің мына айтып отырғасалынған кісі туралы. айтылады. Сорлы- ның береке,
бітім емес (М. Ә.).
ау, иттен де сүйек царыздар боп жүріп,
ИТТІҢ ҢАРА ТҮМСЫҒЫНДАЙ КӨРқай бетіңмен шікіреймексің?! (AT).
ИТ ТЕРІСІН БАСЫНА ҢАПТАДЫ ДІ д и а л. Өлердей жек көрді, иттің етінАйыбын бетіне баса масцара цылыті, ұрыс- дей жек көрді (Гур., Маң.).
іы, балағаттады. Біз тозақта күйіп жатИТТІҢ ҢҰЛЫ ИТАҢАЙ0ИТТЩ ¥ЛЫ
саң, сендер колдарыңның ұшын бермей-ақ БАЙҢҮТАН Кім көрінген, кез келген; кім
қойыңдарі— деп Өмірбай молдалардың ит болса сол.— Мен Шәкенге сенемін. Осы
терісін басына цаптады (С. С.). Немесе, жас^а келгенше бір кабақ шытыстың па
енді, менімен салғыласқың келе меі Ал, екен. Иттің щұлы итацай алып жүрген
бастаі Тілегенің сол болса, ит теріңді басы- мөрді аяғаны несі (Ғ. Мұе.). Иттіц үлы байцұтан, кез келген адам барып жатыр емес
ңа цаптайын (М. И.).
ИТ ТИГЕН АРАМ АС Керексіз, цадір- пе (AT).
ИТШЕ ТАЛАСАДЫ Болар-болмас нэрсіз. Ац Жүністей аруым Болғаны ма мұсе үшін жағаласты, араз болды. Жаман
ның да, Ит тигендей арат ас (ЕТ).
ИТ ТИГЕН ТАБАҚТАЙ ҢАРАДЫ адамға мал бітсе, Көрінгенмен итше талаЖек көрінішті сезіммен, жиіркене цара- сады (ШС).
ИТ ЫРҒЫЛЖЫҢҒА САЛДЫ (ТҮСІРды. Қайта халык, оны менен гөрі құрметпен күтеді, маған ит тиген табацтай жи- Д1] д и а л. Әуре-сарсаң етті; ары тарт,
бері тартца салды. Ананы бір ит ырғылренішті көзбен царайды (ҚЕ).
жыңға түсірді-ayl Өнімсіз жұмыстың өзі
ИТ ТИДІ Сүц көз тиді. (Жас балаға бір ит ырғылжыңға салды-ау (Орал: Чап,
біреудің назары түсіп, содан ауырды де Жән.).
ген ел арасындағы наным). Байңұс балаИТ ЫРҒЫН [БОЛДЫ] Мол олжаға
ға ит тиген екен, Балтай, Шантай аталакенелді, олжаға батысты. Ңалмаңты жерының біріне түкірте ңойыңдар (AT).
ңіп қалың қол, Ит ырғын да көл-көпір,
ИТ ТҮМСЫҒЫ БАТПАЙТЫН [ӨТПЕЙ- Баңырнгы тоқ олжа мол (Б. Ң.).
TIH] Адам өте алмайтын цалың орман,
ИТ ЫРЖЫҢ д и а л. Ары тарт. бері
тоғай, шабындыц, немесе жайылым иіөп‘,
бітік шыццан егін. Бақтығұл ңалың, биік тартты, берекесіз іс. Осы бір ит ыржьіңтаулардың арасында ит тұмсығы батпай- мен үш күн өтті (Ә. Н.).
тын ңалың жыныс қарағайды аралап кеИТ ЫРЫЛДАР, БАҚАН АТТАР © ИТ
ліп, ңызыл тастың тұмсығына ілінді ЫРЫЛДАТАР Ескі салт бойынша, күйеу(М. Ә.). Ит түмсығы батпайтын орман іші ден алынар кэденіц түрі. Кәкенді ясеңгежым-жырт (К. О.). Арасынан иттің тұмсьі- лері күйеуіне оңаша жолыңтыру керек те,
ғы өтпейтін, қалың ңарағайдың өзі ғана күнәсіздігін көрсетіп, күйеуден кемпір
білетін бір жіңішке жолды тауып алды өлді, ит ырылдар, бацан аттар, есік ашар,
(С. М.).
ңол ұстатар, шаш сипатар... сияқты кәдеИТ ТҮРТКІ БОЛДЫ [ТҮРТКІГЕ ТҮС- лерін алуға тиісті (С. М.). Мырза жігіт,
TI] Қацпай, түрткі көрді; әркімнің маза- әуелі ит ырылдатарымды берееің (AT).
ғына, цорлығына ілікті. Бұрын ел ішінде
ИТІ ҢЫРЫМ ЖЕРГЕ ЖҮГІРГЕН Көп
кім көрінгенге ит түрткі болып жүрген жерді (алыс жерді) көрген.
ңор кісілер де астыңқа бір шығып кеп
ИТІ ҚЫРЫН ЖҮГІРДІ [ЖҮРДІ] Шаауызға ілікті (Ә. Н.).
руасы цырсыцты, цырына кетті, кесір бол
ИТ ТІЛЕУІН ТІЛЕДІ Жаман өмірді, ды. Соңғы кезде... иті цырын жүгіріп
жалғыздыцты, цаңғымалықты цалады. жүр! Сауып отырған, сүті бұлаңтай пара
Аңыры қалып аралда Иттің өмірін тіле- ша інген жаман шөп жеп, арам өлді...
дім, Ит тілеуін мен тілеп... Ңұс ұшпас де (Ә. Н.).
ген дарияда (М3).
ИТІНЕ ДЕИІН БІЛЕДІ [ТАНИДЫ]
ИТТІҢ ЕТІНЕН ЖЕК [ЖАМАН] КӨР- Жұрттьің бәріне эйгілі. [Оны] елдің итіне
ДІ © ИТТІҢ К...ІНЕН ЖЕК КӨРДІ Өте дейін күндік жерден таниды, керек болса,
ңатты жек көрді, үнатпады, суңаны сүйме- елден бұрыи иттер таниды (Ғ. М.).
ді, тым сөлекет, сүйкімсіз көрді. Дәл сол
ИТІН ШЬІҒАРДЫ Берекесін алды, ,масағатқа дейін суйген ңызымды азғырып засын кетірді, эбігерін алды, ығыр етті,
әкетті деп, бұл адамды иттің етінен жек Өзіңіз білесіз, біреудің үстінен арыз жакөріп едім (Ә. Нұр.). Беті кенет сұрғылтта- зып, өмірі үн шығарған пенде ме едім?
нып, езуі жыбырлап, ашуға тығылғаннан, Мына біреу келді де, итімді иіығарған
Зэкіржан сөйлей алмай тұтығып ңалды,- жоқ па?— деді Батырбай Күдеріге (М. И.).
Ңалдыбайды тап сол сағатында ит етінен
ИЫҒЫ БҮТІНДЕЛДІ Киім-кешекті.
жек көрді. Оны ертіп шыққаны үшін өзіне
болды; тұрмысы оңамды. Ал Төлеу білтө
кейіді (Б. М.).

иығы
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мақпалдан бешпет, шалбар киіп, азғана
уақыттың ішінде үй ішінің иығы бүтінделіп цалды (Ә. Н.).
ИЫҒЫ ЖАУЫР БОЛДЫ Әбден әбігерленді, цажыды, бейнет өтіп кетті. Ми кепті
боңтау-ңарғысқа, Жауыр да болды иығым.
Алатын аңым әр қыста, Бұрышы бұзау
үйінің (Ж. М.).
ИЫҒЫНАН ДЕМ АЛДЫ 1. Ентігіп
отыр, ауырып, әзер тыныстап отыр. Шал
иығынан дем алып, барып-келіп отыр
•екен (AT). 2. Мацтанды, ісіп-кепті. Облыстағы дос-жарандарының әлгі гөй-гөйінен соң, Ерзадаев... екі білегін сыбанып,
екі иығынан дем алып, ңателесуге кірісті
(С. Төл.).
ИЫҒЫНА [ЕКІ ИЫҒЫНА] СУ КЕТТІ
©ИЫҒЫ [ЕКІ ИЫҒЫ] САЛБЫРАДЫ
[TYCTI] 0 ЕҢСЕСІ ТҮСТІ 0 ҮНЖЫРҒАСЫ ТҮСТІ 0 САЛЫ СУҒА КЕТТІ Қажып,
шаршап цалды-, көңілі жүдеп, төшен тартып цалды-, цатты жүдей, көңілі цалды.
— He дейді? Сонда калай болғаны,— деп
Бобров иығына су кеткендей, дал боп
отырды да, кенет Долгушовқа жалт пара
ды (Ә. Н.). Кирсановңа түк айтылған жоқ,
иьіғы салбырап, сүмірейген күйі шығып
кетті (Ә. Ә.). Еспембеттің сөзі бабамның
да, сенің де иығыңды түсіріп кетті ме?
(М. Ә.).— Көлік табылмады,— деді екеуі
де иығы түсіп тұрып, Ефремнің атын да
алып кетіпті (Ғ. С.). Нияз иіні түсіп мұңайып отыр (Т. А.). Жүрмісің аман-есен,
аңын Жамбыл, Өлеңге жастайыңнан болдың даңғыл. Үйдемісің ұнжырғаң түскендей-аң, Күн туды ма басыңа тәңір алғыр!
(Жамбыл). Күйеу-ңұдалар да, Айшаның
туған-туыоқан, әке-шешеоі де, барлық жаңындары да салдары суға кеткендей болып тұрды (С. С.).
ИЫҒЫН ШОҢЫТТЫ д и а л. Күн көрсетпеді, қорлады. Оған тыныштық көрсетпей, иығын шоцыттырды (Ң. орда, Арал).
ИЫҢ КӨТЕРДІ Кеудесін керіп, үлкенсіді. Көтерме иыц, Болма биік, Салып қабақ, ұртыңды, Ңайда барсаң, Ойыңа алсаң, Ңор болмассың, жүртыңды (С. Д.).
ИЫҢҢА НІЫҚТЫ 0 ИЫҚТАП АЛДЫ
Басынды, биледі, үстемдік жасады. Ңой
бұрынғы желгенді. Ңайғы шығып иыща,
Қамалтпасын тұйыңңа (Абай). Бірінің
артынан бірі, тізбек-тізбек келген ойлар
оны мүлде иыцтап алды (Н. Ғ.). Ең аяғы,
бұны көк шымшыңқа дейін иыцтап, басынып алды (Ә. Н.).
ИЫҢ СҮЙЕСТІ Селбесті, екі жац бірігіп әрекет етті, бір-біріне көмек берді,
двмеу болды. «Екі жарты, бір бүтін болайық. Кімге сенеміз? Иыц сүйесіп күн көрейік» деп, Ңұтжанға ңұран оқи келгенде,
Ңодар Жанпейіске зарын шақты да, қолына ұстап ңалды (М. Ә.).
ИІ [ТОЛРАРЫ] ЖЕТТІ Дер кезі келді.
.кемеліне келді. (Кейде «бұл мәселенің иі
.жеткен», «бұл мәселенің толғағы жеткен»

деп те қатар қолдана береді). Тұраңты
өнімді қалай алу керек деген мәселе толгаг ы жетіп келе жатңан іс сияқты
(С. Бақ.).
ИІ ЖҮМСАҢ Мінезі майда; цатал
райы жоқ; беті онша цатты емес (кісі).
Әкесі Мұстафаны «осы баламның иі жұмсац, өте ақ жарқын, әрі райлы» деп отыратын (А. Т.). Бұлар да атаман Анненковтың солдаттары екен. Көбі отрядқа өзі
тіленіп кірген окудағы балалар екен. Бұлардың иі бұрынғылардан жұмсағырақ
көрінеді (С. С.).
ИІ ЖҮМСАРДЫ Ашуы басылды, райдан цайтты, сабасына түсті. Ңызылжарға
таянған соң, конвойларымыздың қылыңтары біраз өзгергендей болды. Азырақ
илері жұмсарғандай болды (С. С.).
ИІ ҢАНДЫ Әбден жүмсардьі, жетілді;
эбден орындалды. (Кісіге, әрі іс-әрекет,
ңұбылысқа, затқа айтылады). Иі цанған
лай жігіттер жабылып когкенде, лезде-ақ
ада болды (Ң. Ң.).
ИІ ҢАТТЫ Тоң мінез; бір бет, цатты,
босаңсымайтын, оңайлыцпен жөнге көне
цоймайтын (адам). Иі цатты Олжабектің
бабын табатын бір ғана Жамал еді
(Ғ. Мұс.).
ИІЛІП ТӨСЕК, ЖАЙЫЛЫП ЖАСТЬЩ
БОЛДЫ Тік тұрытг күтіп алды, асты-үстіне түсті. Нұрым ңолына еркін тиген соң,
Ңамарды күтпеу қайда? Шыбын жаны
соның үстінде шықсын деп, иіліп төсек,
жайылып жастыц болып, өліп-өшіп бараДы (С. Т.).
ИІН ТІРЕСКЕН [TIPECTI] 1. Өге кэп,
тығыз, кептеліп сірескен, аяц алып жүргісіз. Алңа-ңотан отырған аттылы-жаяу
жұрттың иін тірескен тобы алдынан пар
жегілген екі боз жорғаның кербез жүрісіне ырғала отырып, Иса: — Көрдіңдер
палуанды Ңажымұқан, Күшімен жердің
жүзін қалдырған таң. Жапонның Жиндофуын басын мытып, Ағызған алысқанда
аузынан қан,—■деп ңұйындай жүйткітті
(М. Тан.). Енді көпірге де ешкім таласпайды. Міне алмаған, іліне алмаған арбалы жүргіншілер бірі артынан бірі иін
тіресіп сығылысқан сеңдей ңала беріскен
(М. Ә.). 2. Күш теңестірді. Егескенде иін,
тіресе, таласа кететін әдеті болушы еді.
Бастапңы екпіні сондай-ақ еді. Не болды
екен? Йемене есеппен бұғып қалды екен
(М. Э.).

ИІНІ ТАРТТЫ к о н е . Ескі салтта
алыстан сағынып күткен кісі келе жатса,
я бір белгісіз цонац келер болса, я цымбат киім киер болса, иығы тартады деген
үғым бар. Иіні құрғыр тартады Қараспан
тауға ел қонып, Еруге қамқа кигендей
(ҢБ).
ИІСІ МҮРНЫНА КІРМЕЙДІ [БАРМАЙДЫ] Ештецені сезбейді, мәнін түсінбейді, надан, топас. Шығарманың көркемдік сапасының иісі мұрнына бармайтын
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сыншылар шығарманы не маңтап, не жамандап жарытпай, шерменде болады
(М. Ң.). Жаңсылықтың иісі мүрныңа кірді ме? (С. М.).
ИІСІН ШЫҒАРДЫ Бірдеменің басын
бастады, шет пүшпацтап сездірді, быцсытты. Егер Сырбай уайымды сөздің иісін
шығара бастаса, Тәрбия жекіп тастайды
<С. М.).
ИІ ТҮСТІ1. Умаждалып ескірді, бояуы
кетті, тозды, цыртыс-тыртыс болды. Жыр-

1 6 -1 6 0

ИІС

тылуы да, тоауы да оп-оңай. Бірнеше күн
ңалтаға салып жүрсең, өз-өзінен иі түсіп,
бояуы кете бастайтын-ды (Ң. Ә.). 2. Жүнжіп кетті, жуасыды, берекесі цашты, ер
цашты болды. Саңалының бурыл тартқаны болмаса, ңазір де [Дербісәлінің] сырт
пішіні көп өзгермепті. Бірақ, бұрынғы
маңғаздық пен екпін жоқ, иі түсіп ңалыпты (Т, А.).
ШС БІЛМБС [АЛМАС] Еш нәрсенің
парцын айырмайтын топас.

к
КӘДЕГЕ АСТЫ [ЖАРАДЫ] Қажетке
жарады, бір пайдаға асты; іске асты, бір
керегіне жарады. Жарайды, алсаң ал, ңарагым, деген сөзді Айдабол қалай айтңанын да білмей қалды, жауға қарсы жұмсалатын, бір кәдеге асатын болар деген
оймен (А. X.). Арынғазы екеуі мұның аңңаулыгын да, ұялшаңтыгын да аяқ астынан аңдып, тауып, бір кәдеге асырып
ңалады (3. Ң.). Міне, кәдеге жарады деген
осы да. (AT).
КӘДЕСІН АЛДЫ Жолын алды; салтца байланысты жолмен сыйлыц, бұйым
сияцты алымын алды. Кәкенді жеңгелері
күйеуіне оңаша ясолықтыру керек те, күнәсіздігін көрсетіп, күйеуден: кемпір өлді,
ит ырылдар, бақан аттар, есік ашар, қол
ұстатар сияңты кәделерін алуға тиісті
(С. М.).
КӘДІК БОЛДЫ Екі талай болды, хауіп-цатер төнді. Бекболатңа кәдік болып
бара жатса, соғыс салуға бәрі де дайын,
киген киімдері қазақша болғанымен, кәсібі қызыл эскер жақтан келген болыпевикәскерлер (С. ІІІэр.). Өздеріңе кэдік болып
бара жатса, адамын атпаңдар. Тік басқан
малдан түк қалдырмай ала келіңдер,—
деді Дүрімбай (С. Шәр.).
КӘДІК ҢЫЛДЫ Күмәнданды, хауіп
ойлады. («Кәдік» — парсы сөзі; шүбә, күдік, сенбеушілік мағынасында). Мақтанамын кісімсіп, Оязға сөзім сенімді, «Көрсеттім» деймін, ымдаймын, Кәдік цылар
жерімді (Абай).
КӘЛИМАҒА ТІЛІ КЕЛМЕДІ к ө н е.
Иманын айтуға, иманын үйіруге шамасы
келмеді. Айдарлы хан мен Мәрі ханым
көздері қарауытып, ңаталап өліп бара
жатып, ең соңғы үмітіндей сақтаган, бір
кесе суын жалғыз ңызына — Айбаршаға
беріп, тобарсып таңдайға жабысңан тілдері кәлимаға келмей жан тапсырыпты
(Т. А.).
КӘЛИМАҒА ТІЛШ КЕЛТІРДІ д і н и .
Құдайға цүлшылыц етті, тәңірге сыйын-

ды. Астапыралла, молдалар, тілдеріңді
кәлимаға келтіріп, жағаларыңды ұстаңдар,— деп Оспан қалпе саңалын сипап,
жағасын ұстап, жан-жағыяа көз астымен
ңарап қойды (С. Ад.).
КӘМЕЛЕТКЕ [КӘМӘЛАТҢА] ЖЕТТІ
Бұл жердегі мағына: шындыц тапты;
ацицатца көзі жетті. Бүл жолда риясыз,
жеңілдіксіз бір ңарар тұрып іздеген ғана
кісі істің кәмәлатына жетпек (Абай). Кайрат айтыпты: Ей, ғылым, өзің білесің,
дүниеде еш нәрсе менсіз кәмәлатца жетпейді (Абай).
КӘМІЛ ПІРІ ЖАР БОЛДЫ д і н и.
Қолдаушысы демеді, пірі, сүйеушісі цолдады. Рас келсе бұ түсім, Көрдім деп бейнет не дейін, Шүкір қылып құдаға, Өкінемін несіне, Өтіп едім қорлыңпен Кәміл
пірім жар болып Бүгін кірді түсіме (М3).
КӘМІЛ СЕНДІ [НАНДЫ] © ИМАНЫ
КӘМІЛ СЕНДІ Еш күмэнсыз, шын иланды, аныц сенді. Жаңылмаймыз жол сара,
Жол басшымыз партия, Соган кәміл сенеміз (Ғ. О.). Пролетариат диктатурасымен
елімізде жасалып жатңан социализмнің
коммунизмнің шыңына барып шығатынына біз кәміл нанған едік (Ғ. Мұс.).
КӘНІГІ БОЛДЫ Машъщтанды, жанжацты меңгерді, үйреніп алды. Нағашым
мені сол жақ қарымнан ңапсыра ұстап
қолтықтап алды да, бұрын да бұл мезгілде талай кеп кәнігі боп алған адамдай,
алшаң баеңан адыммен ілгері ңарай тартты (С. М.). Запорожиелік жастар қысқа
мерзім ішінде тас ңалап, бетон құюға
кэнігі болып алды (III. М.).
КӘНІГІ ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Қызыцтырды.
цүмарландырды, цүныцтырды; машықтандырды, эуестендірді. «Жарып шыққан» арқылы Тайбөріні қызыл балыңпен
кәнігі ететін. теңіз — осы, мына алдымыздагы. Бұл теңіздің капитаны мына Яков
лев,— деді Ниетқабыл (Ғ. С.).
КӘНІГІ ЖАУ Tie цаццан, сыралғы
дұшпан. Бұлар өз қолымен талай жанды
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өлтіріп, өзі де талай өлімнен ңалған, ңан
ңұйлы кэнігі жау (Ә. Н.).
КӘР ҢЫЛДЫ © КӘРІНЕ МІНДІ © КӘРІН ҢАДАДЫ [ТӨКТІ, ШАШТЫ, ТІКТГІ®
КӘРІ ТҮСТІ Күш көрсетті, ашуға мінді,
айбат шекті, ашуы келді; цаһарлы айбат
көрсетті. (Мұндағы «кәр» сөзі парсының
«ңаһар» дегенінен алынған). Шамдансам,
жыгар асаумын, Шамырңансам, сынар
болатпын, Кәр цылар деп «таңсыр-ау»,
Аяғыңа бас ұрман (М. Ө.)- Ңандай кәр
цылып жаза кессе де, Абай бұл ұльщпен
салысып қалмақ (М. Ә.). Сол сәлемін,
Байсалдың ңыстауымды өзіме ңалдырсам деген сәлемін Ңұнанбайға әкелгенде,
ол ашу шақырып, кәріне мініп, Ңаратай
мен Жұмабайды сол түнде қайта жіберіп:
«Сөзді қойып, көшсін» деген бұйрық
жолдапты (М. Ә.). Жиылысты ашты, әсіресе, Петров пен Колтунов деген семинарияның оңытушысы тура күжілдеп жұлңынып, бізге кәрлерін төкті (С. С.). Бұл
ңылығын ңоймаса, құдайдың кэрі түсер
(С. ПІәр).
КӘРІ БУЫН Егде тартцан, тіс цаццан.
Үшеуміз де кэрі буын, көпті көрген көне
екенбіз (ҢЕ).
к ә р і жьгаы ңозды [тү с т і , ү с та ДЫ] Ашуы келді, ашулы айбарға көшті’,
намыстан ашуға мінді; шабыты келді.
Кэрі жының цозған екен,— деді Мәмет
Жақыпңа (Ғ. Мұс.). Ой желке, қамыс
ңұлаң ңара көкпін, Тұныңтан жүзіп ішпей канбайтұғын. Даусымның жаңа түсті
кэрі жыны, Дәуірлеп барған сайын болмайтұғын (Б. Ңож.).
КӘРІ ИТТІК Бұрыннан келе жатцан
арамдыц, оңбағандыц; ескі цыцыр мінез.
Сөйтсе де, жамандыққа бір тоймаған, Ант
ұрғандық қылыгын еш ңоймаган. Баяғы
алдау, ескірген кәрі иттікпен. Не қылдым,
не бітірдім деп ойлаған (Абай).
КӘРІ ҢАТТЫ Ашуы ызғарльі. Ңасекеңнің кэрі цатты. Мүмкін, өзіңіз де бізбен бірге жүрерсіз (ҢЕ).
КӘРІ ҢОЙДЫҢ ЖАСЫНДАЙ ЖАСЫ
ҢАЛДЫ Жасы жетіп, цартайды. Енді
ңарттың жеңді. Бұрынғыдай самғап ұшңан күніңіз жоқ. Кэрі цойдың жасындай
жасыңыз цалды (ШС).
КӘРІ ҢҮЛАҢ [ҢҮЛАҢТЫ] Көне сөзді, ескі әңгімені көп білетін, кісі. Дозыбаев бұдан соң елдің, жердің жайын жақсы білетін Ыбырайым Сәдуақасов, Мырзағали Алтынбаев секілді кәрі цүлац, көне
көздермен пікірлесті (СҢ). Кәрі күлацтардан естігенін пайдалансын, ңиырсыз ертегі-аңыздарды еске түсірсін (Т. Ә.). Ойбай-ау, мына жұрт не дейді, Бақа? Естімеген сөзің жоң кәрі цүлацты өзің ең.
Өзің айтшы деп, Кәкітай содан үміт кып
еді (М. Ә.).
КӘРІЛІК ТҮСАУ, КЕДЕЙЛІК ВҮҒАУ
БОЛДЫ Кэрілік пен жарлылыц аяғын бу-
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ды, ңолын байлады деген мағьінада. Жыгылганға жұдырық дегендей, кедейліккө
кәрілік қосылады. Кәрілік тұсау, кедейлік
бұғау болыпты. (ШС).
КӘРШЕ ҮШЫРАДЫ Қаһарына тап
болды, ашуға кезікті. Тәңірінің кэріне
үшырамай тұрғанда, кетелікші тезірек!
(Ә. С.). ...Астапыралла, олай деме, қарашығым, айттым да, қайттым де, аруақтың кәріне ұшырап кетерміз (С. Сұбх.).
КӘРІП БОЛДЫ Қор болды\ халі мүшкіл болды. Ат күйгелек болса, арық болар, Ер күйгелек болса, кәріп болар (Мақал). Егер бұл кетсе, кәріп боп қалады
ғой—деп Сейіт өзін-өзі тоңтататын (Р. Р.).
КӘРІ ТАРЛАН Көпті көрген көне\
жасы орта жастарға келген, егде тартцан,
ыстық-суыцты көп көрген адам. Е, беттеген соң, жетпей неге тоқтайын! — деген
Тәнекеге: — «Ңайран кэрі тарлан! Есіл
кәрі боз»,— деді дауысгар (М. Ә.). Мұғалімді Жақан дойбыдан келістіріл тұрып
үтты — дегенде, — Ой, жарайсың, кәрі
тарланым — деді Керей (М. И.).
КӘРІ ШӨҢГЕ Көпті көрген, көне козdi, айла-шарғысы моя. Әй, ол кәрі шөңге
малтыға қоймас! Жүр беріі... Менің байқауымша, ңыз райдан қайтты... енді үндеудің қажеті л«оқ (М, И.).
КӘУ [ГЭУ] БАС д и а л. Өгіз бас, үлкен бас; түк білжес цауац бас. («Гау» —
иран тілінде өгіз, сиыр деген мағынаны
білдіреді). Ей, гэу бас, қашанғы айтумен
істейсің, өзің біліп, бір нәрсе істеееңші
(Шым., Сарыағаш).
КӘУСАР СУЫН ІШТІ © КӘУСАР ППТІ д і н и. 1. О дүниеде күнәсыз пендесіне
арнаған тіршіліктің ләззатын берер шипа
суын ішті. Ол дүниеде хорды құшып, кэусар ішіп, жеті жэннат жақсысы бол (М. Ә.).
2. Өмір, тіршілік көзі болған, цасиетті
жерге, елге нәр болған су мағынасында.
Сол бетпаққа ел ңаптап, Желбіреп ңызыл
ту барды. Сарқырап ағып ойнақтап, Күміс
кәусар су барды (Ң. А.).
КЕБЕЖЕ ҢАРЫН, КЕҢ ҚҮРСАҚ
1. Көбіне, мама биелердің ауыз эдебиетінде жиі келетін баламасы. 2. Әдебиетте
семіз, денелі келген бай кісілердің теңеуі
ретінде де жү,мсалады.
КЕБЕЖЕ ҢАРЫН, ШҮБАР ТӨС [МЕС
ҢҮРСАҢ] к ө н е. XIX ғасыр ауыз здебиетінде жэне бергі кездегі тарихи тацырыптағы шығармаларда би, болыс деген
мағынада жұмсалған. Шекпен киген, шен
таңқан, Би менен болыс, аңсақал, Еебеже
царын, мес цүрсац «Знак» таққан сарала,
Ояздан хабар жеткесін, Жиналысты қалаға (Н. Б.). Әр жерде төрт беетен оңаша
сөйлесіп отырған ылғи кебеже карын, бүңа мойын, шұбар төстерді көргеннен-аң
Мүсәпірдің жүрегі мұздап сала жөнелді
(Ә. Ә.).
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КЕБЕНЕК ТИГЕН [КИГЕН] КЕЛЕДІ
Басца түскен ауыртпалық шет жайлатцан,
я үзацца сапар іиектірген азамат, ерге
айтылады. («Кебенек» — көбіне жауыншашыннан ңорғаныш үшін, ңұрым киізден жасалған киім; жылқышы, түйеші
киген: «Кебенек кигеннен безбе, кебін
кигеннен без; «кебенек киген келер, кебін киген келмес; «ерді кебенек ішінде
таны» деген наңыл сөздер осыдан шыңқан). Кебенек тиген ер еді, Кебін киген
жоқ еді, Өлмесе, ңозым келеді. Ертең қозым келгенде, Серкем қайда дегенде, Мен
сияңты цу бас шал Не деп жауап береді?!
(АБ).
КЕБІН [KEPIH] КИДІ Аяғын қүшты.
(Біреудің басындағы мін, қылық, ұнамсыз әрекетке еліктеген, ерген екінші
біреуге таи болса айтылады). Ңоян жолдас сол аңымақ арыстанның керін киіпті
(Ә. Ә.). Ал, осылар [дүмше молдалар]
кімге болсын, өз кебін кигізіп, өз тезін
ұсынбаң. Мұсылманмын деген сөзге сүйеніп, өздерінің ңараңғы нанымдарын іске
асыруға кімді болсын құрал етпек,— деді
Абай (М. Ә.).
КЕБІНІ ЖОҢ, КӨРІ ЖОҢ Өлігі айдалада цалды, көмусіз. Сол сияқты асылдар, Кебіні жоц, көрі жоц, Ит пен құсқа
жем болып, Мұратына жете алмай, Ар
манда болып кетіпті (ҢЖ). Бадигымды
көрмедім, көре алмаймын дер ме едім Кебіщм жоц, көрЬм жоц Балыңтарға жем бе
едім (ҒН).
КЕБІНЩДІ ЖАЛМАҒЫР 0 КЕБГНГН
[КЕБШЩД1] КИПР қ а р ғ ы с . Киімді
салац киетін балаға цатты үрысцанда,
біреудің бересісін бер,мей жүрген кісініц
циянат мінезіне күйгенде айтылады. («Кебін» — араб сөзі. Аңырет киімі магынасында). Жатқаныңнан тұрмагыр, кебініңді жалмағыр (AT). Кебініңді кигір, жетпегір, саған киім не керек! (AT).
КЕБІС [ЛАҚА, БАҢА] АУЫЗ 1 . Үлкен, жайын ауыз. Әй, сен кебіс ауыз,
кімді сүйретіп әкетесің (Ғ. М.). 2. Аузы
салусыз адам.
КЕБІС БАСЫ ҢАР х а л ы қ т ы қ өлш е м. Жүлыцтан аса жауған, тобықңа
таяу, кебіс басы батарлық цар. Таңертең
тұрсақ, кебіс басы цар жауып ңалыпты
(AT).
КЕГІН [ӨШІНІ АЛДЫ ГӘПЕРДІ, ҢАЙЫРДЫ] © КЕК [ӨНІ] АЛДЫ Кеткен есесін цайтарды, егеспен алып берді. Сол
күнде жауыз тағдыр арып-талып, Тынармын өмірімше кегімді алып. Беті ашык,
жөні түзу, айнала кең, Ңиялым бар жалганды етер шарың (Б. К). Өшті болған
әкеңнен Өшімді алмай мен кетпен. Кекті
болған әкеңнен Кегімді алмай мен кетпен
(ҢБ). Құтңарып Сарыарқаны зор азаптан,
Елімнің дұшпанынан кек эперді (О. Ш.).
Ңодарды жеңіп, бізге кек әперер, Алаштан
асып туған ер ұл ңайда (ҢКБС).

КЕДЕЙДІКІ КӨЗЕДЕ Кедейдің байлығы тамағынан артылмайды, цоры жоц,
бары табағындағы ішер асы деген мағынада. «Кедейдікі көзеде» деген ол бір паңыр адам, не дәме етіп келдің одан? (AT).
КЕДЕЙДЩ АУЗЫ АСҢА ТИСЕ, М¥РНЫ ҢАНАЙДЫ к ө н е. Кедейді иектеген
цырсыц цалмайды, кедей сорды цоса табады.— Әрі құтылып кетіп, әрі қырсығы
атып тұрганын көрмеймісің? — дескенде,
Шәлтік жерге отырып ап, түндегі әңгімесін ағытты. Енді міне белімнен аттап...
Кедейдіц аузы асца тисе, мүрны цанайды
деп, белімнен шойырылып... (М. Ә.).
КЕДЕЙДІҢ ЖЕТІ ҢАҢТАРУЫ БАР
Кедейге келер жеті қьірсыц бар. Кедейдіц
жеті цаңтаруы бар: бірі — аузы асқа тисе,
мұрны ңанайды, екіншісі — етегіндегі бидайын... төгеді... (AT).
КЕДЕН КЕДЕН БОЛДЫ, КЕДЕРГІ НЕДЕН БОЛДЫ© КЕДЕН КЕДЕН БОЛДЫ,
КЕДЕН НЕДЕН БОЛДЫ Қиындыцтың түптөркіні неде деген мағынада цолданылады.
Қ. Халидовтың <tТауарих хамсасында»:
Кеден кеден болды, кеден неден болды деп
келеді. «Еңлік — Кебек» пъесасында соңғы «кеден» дегеннің орнына «кедергі» түрі
кездеседі. Бүл түрі кейініректе өзгертіліп
алынған болу керек. («Кеден» — араб сөзі,
ңиындың деген мағынада). Кеден кеден
болды, кедергі неден болды деп отырсың,
мен саган бұл дауың орайсыз деп отырғаным жоң. «Ңой асыгын қолыңа ал, қолайыңа жаңса, сақа қой» деген, жаңпаса,
билігіңді өзің айт (М. Ә.). Кеден кеден
болды, кедергі неден болды деп, мына
жеті ру Маман салмаңты бізге салып
отыр. Араңдағы құдай деген агайын ек,
ңысылып тұрмыз (М. Ә.).
КЕДЕЙДЩ КЕРІНЕН САҢТА к ө н е.
Кедейді үнатпау, місе түтпау мағынасында.— Ңұйын келіп қалды. Әй, керең бо
лып қалдың ба? Далаға шың! КерілуінІ
Адыра ңал-ау... Кедейдің керінен сацта
деп... Түндік бауын тартып байла (Ә. Н.).
КЕЖЕГЕҢ КЕСІЛГІР! қ а р ғ ы с. Желкең циылғыр деген мағынада. Кежегең
кесілгір, жүгермек, бол, жүр, табандап
қалдың гой! (AT).
КЕЖЕГЕСІ [КЕЖЕГЕС1НЕН] КЕЙШ
[KEPI] ТАРТТЫ Жалцауланды, еш нәрсе
істегісі келмеді; ерінді; ынжъщтанды,
мойны жар бермеді. («Кежеге» аттың ку
лак; шекесін жаба кигізілетін жүгеннің
бір үшы. Ңырғыз тілінде де, «кежігем кер
тартып тұрады» деген тіркес бар. Тіл алмайтын, тілазар кісіні қыргыз тіліндө
«кежігесі жоң», немесе «кежігесі кесілген» дейді. «Желкеңнің шұкыры» дегенді
«кежілгенің шұңқұрұ» дейді. «Атының
басын тежеп» дегенді қыргызша «атының
башын кежеп» дейді). Еспембеттей еріңнің
Туған ел ойын тербеткен, Туған елді көксей ме, Кежеге туған, кер кеткен (Д. Б.).
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Біреу білгішсінгенде, Нұрбайдың кежегесі кері тартып, қырсыға ңалатыны болушы еді (Т. Н.).
КЕЗ БОЛДЫ [КЕЛД1] © КЕЗ ДЫЛ
ДЫ 0 КЕЗДЕЙ КЕЛДІ Тап болды, жолыцты, үшырасты, кезікті, кезіктірді (АС).
Желіккен жауың кез болса, Араздығы сөз
болса, «Бәрекелді, батыр» деп, «Мықты
боп бара жатыр» деп, Мақтап-мақтап
ңоздырар (Абай). Наурыз Сәнгизар шаһарын аралап, әдейі іздеп барған жоқ еді,
ойда жоқ жерден ырысына қарай осы
шаһардың маңайына кез келді (С. Шәр.).
Ірімшікті ңұдайым кез цылды бір күн
ңарғаға, Алып ұшып барды да, Ңонды бір
биік ағашқа (Абай). Ағашқа ңонып, қаранып, Данатын, жүнін таранып, Болмақшы еді мәз-мәйрам, Дейтін емес ңу чайдан, Жем іздеген бір түлкі Кездей келді
сорына (Абай).
КЕЗЕГІН АЛДЫ Жолын алды; істі,
я сөзді бастау нәубетін алды. Сөз кезегін
алып, Ержан да өз өмірінен біраз ақпар
беріп тастады (Т. А.). Ңашатұғын ңатын
ба, Кезегін бабай алсын деп, Ңарсы қарап
тұрады (ЕТ). Кезегін батыр алған соң,
Көп оғының ішінен Сұр жебе деген оқ
алды (ЕТ).
КЕЗ БАСТАУ БОЛЫП ЖҮР Дүрдараз, іш араз болып жүр. Былтырдан бері
ерлі-байлы екеуі кез бастау болып жүр
(С. Ос.).
КЕЗЕК БЕРДІ Жол берді; айту, я
істеу кезегін берді. Жиын жұрт екі әншіге ңуанып, ңызыға тұрып кезек берді
(М. Ә.). Самалбек келген соң, Әбіш оған
бас иді де, кезек берді (М. Ә.).
КЕЗЕК [KE3I] КЕЛДІ Реті, орайы, сәті келді. Кезі келсе, кетпен шап, Майрылмаса, ңайрылсын (Мақал). Жоқ деп едің
керегің, Ton жиып ең бір бөлек. Кезек
келер демедің, Ендігі керек қай керек?
(Абай).
КЕЗЕК КҮТТІ Ретін тосты. Сатушымен, кезек күткендермен ықыластана
амандасып, кімнің соңы екенін сұрап білді (С. Ш.).
КЕЗЕК КҮТТІРМЕЙТІН ІС [ЖҮМЫС,
МЭСЕЛЕ] Шүғыл орындалуға тиісті, кейінге царатпайтын, ең бірінші алда түрған
шаруа. Осы кезек күттірмейтін жұмыстарға күшімізді дұрыс бөліп, бәрін қатар
жүргізуіміз керек (Ң. Д.). Ал, ңазір
кезек күтпес, ңауырт іс мың сан (Т. Н.).
КЕЗЕҢГЕ ШЫҚТЫ Бүл жерде жас
(өмір сүру) мөлшері жоғарылады деген
мағынада. «Кезең» жол өтер кішірек цыр,
төбе, ол үлкен бел, өрлі асу е,мес. (Бұл
жерде ақын адам жасының ңырық бесін
өмір жолының осындай кіші-гірім кезеңіне балайды. Адамның жас мөлшерін
суреттеу үшін қолданылған балама). Ңырық бес шыцтыц кезеңге Маң-маң басып
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бұла аттай, Елу қондың ауыл үй, Тізгіндеп ұстап құлаңтай (Д. Б.).
КЕЗЕҢДІ ЖАУ Ежелден көз тіккен,
аңдысцан дүшпан. Тіпті керек десе, қапыңды тосңан кезецді жаудың жаулык
ісіне зығыры қайнап күйінбеді де (Ә. Н.).
КЕЗ КЕЛГЕН Кім болса сол, кім көрінген. Пасықтық өз-өзінің сөзін жұтқан,
Арзандық кез келгенге бетін тұтқан. Жанымды зіл күнәмен айыпты кып, Қорладың жалғаншы деп қосты ұмытқан (С. С.).
КЕЗ ҢОСПАҢ д и а л. Түйенің түрі.
Кез цоспац түйенің өркешінің арасы болар-болмас қана болады ( Гур., Маң.).
КЕЗ ҢҮЙРЫҢТЫ ЛАІПЫН ДЕП Бүл
жерде жабыны түлпар деп, цорцацты ба
тыр деп, жаманды жацсы деп деген мағынада. Кенеусізді асым деп, Кез цүйрыцты
лашын деп (Д. Б.).
КЕЗІН БЕРДІ Ретін келтірді, сәтін түсірді (АС). Осылар елдің тынышын алды
бүгін, Бірдің нанын тіленіп, бірдің сүтін,
Дұдайым кезін берсе, күтіп жүріп, Үялмай бәрін аштан өлтіретін (Абай).
КЕЙПІ [РЕҢІ, TYCI] ҢАШТЫ [Б¥ЗЫЛДЫ] Қорцыныштан, қаттьі шошудан,
аурудан жүзі цуцыл тартты. Шырағым,
реңіц қаиіып отыр ғой, бір жерің ауырмай
ма? (AT).
^КЕК КЕРНЕДІ © КЕК ҢАЙНАДЫ ҚаІшрына мінді, кек цысты, өш цысты. Көрді ақын бұғаудағы шеііЯІ^жанды, Ар
ұлын, азаттықты аңсағанды, Кеудесін
кек кернеген бір жан екен Жанары жалын атңан, жүзі қанды (Ң. Ж.). Басын
сүйеп отырдым. Тұла бойда кек цайнап,
Жүректі өртеп канды кек Жау жағасын
шепке айдап (С. С.).
КЕК КӨРДІ [САҚТАДЫ, ТҮЙДІ] Іиііне түйді, көңіліне алды. Ол кезде баспасөзде ңатты айтысып қалғандар, бірінің
үйіне бірі конаңңа барып, ойнап-күліп
жүре береді, араздаеу, кек сацтау болмайды (С. М.). Алдыңда мен кішірейдім, кешірдім, Өкпеңді сен сонша неге өсірдің.
Кек сацтауға кеудең ңалай төзеді, Ңасың
емес туысыңмын, досыңмын (Ң. Б.). Ңарт
сорлы ана жолы шабындық жайымен теңіз жағасына келгенде, ішінен Райға кек
түйіп кеткен екен (Ә. Н.).
КЕКСЕ ТАРТҢАН Орта жасщ келген,
жасы үлғайған; тіс цаңңан. Кексе тартқан қатындар құдаларды қоршап алды
(AT). Өңшең кексе тартцан иттер Оспанның күнде осындай сан рет жоң шатақңа
бастай бергенінен мезі болған ба, тазыны
жұлкымады (М. Ә.).
КЕКІЛ КЕСТІ Араздасты, ат цүйрығын кесісті, біржола айрылысты. Жолына
күшім ңұрбан, семсер кепіл. Көр, міне,
хан-сұлтанмен кекіл кестім (М. Ә.).
КЕКІЛ ТҮЙДІ Вел байлады, белсене
кірісті. Екі аудан ұдай болмай, екі жақ
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боп, Айтысңа кекіл түйіп түстік жеке
(Т. К.).
КЕКІРЕГЕ ТОЙРАН ТЕКЕДЕЙ БАКЫЛДАЙДЫ Ңоразданып, «мазан бермеген, өкіреңдеген еркек кісі туралы айтылады. Жасың болса, келіп ңалды, ақ сайтаның ңашан басылады сенің? Әлі де
кекіреге тойған текедей бақылдайсың!
(AT).
КЕКІРІГІ АЗДЫ Майлы тамац жеп,
күпті болды. Ңызылды-жасылды ңылып
сәнмен жиылған жаксы үйлерде жуанжуан билер күндіз-түні семізді кертіп
жеп, кекірігі азғанша майға бөгіп жатңан (М. Ә.). Кекірігі азып, күпті болған
шонжарлар кекірісіп, желпінісіп шай
үстінің әңгімесіне кірді (Ғ. С.).
КЕКІРІК АТТЫ Кесепаттанды; ішкені
алдында, ішпегені артында болды. Бұнда
да кекірік атңан тоқшылық болмаған,
егінші орыс поселкалары жақын тұрғандыктан, маңайдағы ауылдың адамында
аштыңтан басы іскен, қайыр сұраған
ешкім көрінбейді (С. М.).
КЕЛБЕТІ [КЕЛШІІ КЕЛГЕН Сымбат,
көркі келіскен. Келбеті келгеннен кеңес
сүра, Түрі келгеннен түңілме (Мақал).
Сен тұра тұр деп, кемпірді тоқтатып, шал
айтты: — Жалғыз біткен тал шыбык,
келбетің келген қарағым, бір дерегін 61луге дүниені кезіп қарадым, аш бурадай
жарадым... (Ы. А.).
КЕЛЕГЕЙ ҢАРА БҮЛТПЫН Сұстьі,
ызғарлы мағынасында. Келегей цара бұлтпын, Кештете жаумай ашылмас (ШС).
КЕЛЕГЕ КЕҢЕС КІРГІЗДІ Ортаға ой,
ацыл салды; цауымға ацып цосты. О, шіркіндер, ол күнде Бүл күніңді ойлап па еді!
Ол күнге енді бір сәлем! Онан бері өтейін,
Келеге кеңес кіргізген Кешегі күнге жетейін (I. Ж.).
КЕЛЕЛІ КЕҢЕС [СӨЗ] Ацылға цонымды ауцымды әңгіме. Етпекке кеңес келелі
Азырақ сөйлеп берелі. Бақ пен дәулет
тең келсе, Адамның болар кемелі (М. Сұл.).
Келелі кеңес жоғалды, Ел сыбырды қолға
алды (Абай). Мал қораның әр жерінде
үштен-төрттен, тогыз-оннан топталып, коралай отырьга, келелі сөздерін сөйлесіп
жатңан даулылар (М. Ә.).
КЕЛЕР КҮН Волашац, алдағы өмір.
Барасың ңайда, ңайда болмай маған, Жас
өмір алтын-күміс жарқылдаған. Келер
күн келеді екен не дайындап, Ңараңғы,
қарағанмен болжай алман (Абай).
КЕЛМЕСКЕ [КЕЛМЕС САПАРҒАІ
КЕТТІ © КЕЛМЕС САПАР ШЕКТІ 0
ҢАЙТПАЙТЫН САПАР ШЕКТІ Дүниеден цайтты, цаза тапты, өлді. («Сапар»—
араб сөзі, жол шекті, жаһан кезді мағынасында). Айттым ғой ерегіс бір іс істетті,
Түбіне Төлегеннің намыс жетті. Атыста,
айдалада, жекпе-жекте, Төлеген цайтпай-

түғын сапар шекті (Р. М.). Ішім толған у
мен өрт, сыртым дүрдей, Мен келмеске
кетермін түк өндірмей. Өлең шіркін —
өсекші, жұргқа жаяр, Сырымды тоқтатайын айта бермей (Абай).
КЕЛСЕҢ КЕЛДІҢ ӨЗІ Еш нэрседен
тайынбайтын, ерегіске қүмар, шешінген
Судан тайынбас кісі. ¥рыс, төбелеске келгенде, ешкімнен тайына қоймайтын нағыз келсең келдің өзі деп естуші едім
(С. М.).
КЕЛУІ М¥Ң ЕКЕН Келісшен, келе салып, келгені сол еді. Шақырған соң, қонаңтар да келеді. Келуі-ац мұц екен, ңыз:
«Мына жігіт» деп, Жұмакелдіні ңұшақтай алады (ҚЕ).
КЕЛІМГЕ ГКЕЛ1СКЕ] КЕЛДІ Вітімге
келіп, татуласты; мәміле тапты.— Төлеу
ңарагым, ңармак жұткан балықтай, келімге келімей, кейін тарта берме,— деп
Мөңке күлді... (Ә. Н.). Бұрынғыдай қарыштап, Ңона алмадың конысқа, Келе
алмадыц келіске (М. Ө.).
КЕЛІННІҢ БЕТІН КІМ АШСА, СОЛ
ЫСТЫҢ Бүл жерде алғашцы цадъим, бірінші бастама жацсылыцца апарады де
ген мағынада. (Көне дәстүр бойынша,
ұзатылып келген келінді «бет ашар»
айтып, ңайын жұртңа таныс еткен кісінің
келіншек үшін кұрметті болуынан келіп
шыңңан). Түлкі, сенің жақсылығыңды
ұмытпаспын: «Келіннің бетін кім ашса,
көзіне сол ыстық» деген (ҢЕ).
КЕЛІНШЕК ТҮСТІ Узатьілған цыздыц,
цайын жұртына, күйеудің үйіне, аулына
келуі мағынасында. Келіншек түсті көріңдер... Акыл, көмек беріңдер (Ң. Қуан).
КЕЛІ ТҮБІ Келі түйіске берілген сыбаға. Келі түбім деп алады, Кеусенім деп
алады. ¥тыра зекет деп алады, Кошак;
зекет деп алады. Арқадан келген сор най
ман Аң-таң болып қалады (I. Е.).
КЕМ БОЛДЫ Тарлыц көрді, жоцтыц
көрді. Мал мен бастың бірінен кем болар
деп, Ңожам ңай күн ңұдаймен тілдестің
сен? (Айтыс).
КЕМДІКТЕ ¥СТАДЫ Қағажу көрсетті, қор тұтты. Теңдікке алмай, кемдікте
үстайды (ШС).
КЕМДІ КҮН Тапшы өмір, цысца өмір.
Кемді күн ңызық дәурен тату өткіз, Жетпесе біріңдікін бірің жеткіз (Абай). Жасың келген сайын кемді күнгі алданыштың да жолы тарыла түсті (Ә. Н.).
КЕМЕЛГЕ
[КЕМЕЛ1НЕ]
ЖЕТТІ
[КЕЛД1] Күшіне енді, толдьг, ер жетті,
шыңына жеткізді. Енді өлсем арман жоқ,
Кемелге осы келгенім (М3). Осы күні ой
жүгіртіп, пайымдап қарасам, басңасын
былай ңойганда, әйел затын біздің ңазаңтай келістіріп, кемеліне жеткізе суреттеген бірде-бір халың жоқ екен (С. О.). Ба
лам ер жетсін, кемеліне келсін, айылы
толсын, содан кейін кімге барса да еркі.
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Ғалияның ңалыңынан күн көрмей-аң
қоям — деді әкесі (С. М.).
КЕМ ЖАҢСЫ д и а л. Едэуір жацсы,
тэп-тәуір (Шығ. Ңаз., Больш.).
КЕМ НЕСІБЕЛІ к ө н е. Аузының салуы жоц; «цүдайдың» о баста еседен қаға
беріс жаратцан адамы. Өзіңнің кем несібелілігіцнен көрмей, майдың жетпегенін
менен көргенің сасңаның ба? — деді (ҚЕ).
КЕМПІР КЕЛСІН д и а л. Сиырға айтылатын царғыстың түрі (Ң. орда, Арал).
КЕМПІР ӨЛДІ Ескі салт бойынша, жаңа үйленген жастарға «өзгелер үйцтады,
жата берулеріңе болады» деп беретін эзіл
белгі. (Мұны хабарлаған әйел сыйлық
алатын болған). Кәкенді жеңгелері күйеуіне оңаша жолықтыру керек те, күнәсыздығын көрсетіп, күйеуден: кемпір өлді,
ит ырылдар, бақан аттар, есік ашар, қол
ұстатар, шаш сипатар, т. б. ырымын
алады (С. М.).
КЕМ ТАЛАП Талабы жоц, ыцыласы
кем. Іштеріндегі бас көтерері кем талап
болғасын, қалғанына не жорың (Ә. Н.).
Кем талап, шолақ ой соныңды ңоя ғой
(AT).
КЕМ КӨРДІ [Т¥ТТЫ] Төмен санады,
езіне тең деп білмеді. Жаңсыңнан мені
кем көрдің, Жаманыңмен тең көрдің
(Ш. Т.). Ңұрмет алмай, кем тұттьі, Ағайын-туған жақындар, Он ңайырып бір сөзін, әсіресе, ңатындар (Д. Б.).
КЕНДЕ ҢЫЛМАДЫ © КЕНДЕ ҢАЛҒАН [ҢЫЛҒАН] ЖОҚ Тарлыц көрген
жоц; цүр емес, жоц емес, цүр алацан
емес (цойған жоц). Ғалияны киер киім,
ішер астан кенде цылған жоц (С. М.). Мал
мен бастан кенде цалған жоц, ңұдайға
шүкір (AT).
КЕНДІРІ КЕСІЛДІ [ҮЗІЛДІ] Аштыцтап әл-дәрмені цүрып, титыцтады, көтерем болды. Кендірі кесілген, қүр сүлдері
ңалған адам (AT).
КЕНЕДЕЙ ҢАДАЛДЫ Қадалған жер
дей цан алды, жабыса кетті, ұстай цатып,
тістей жатты. Мал жарыңтық жер кадірін
адамнан артық біледі-ау. Ңорықтьщ сонысына кенедей цадалып, жабысып қапты,—
деді Дарңан Оспанға (М. Ә.). Тұмсығын
тіреп тұра ңалды. Ңасңа-ай! Бір жабыссаң, кенедей ңадаласың-з.у. Бол дегенім
қайда саған,— деді Сұлтан әйеліне (Т. А.).
КЕНЕЛІП' ҢАЛДЫ Ыолшыльщ болды,
байлыща батты. Жалпы әлем тегісімен
теңеліп, Кедей-жалшы цалсын енді кенеліп, Кегіңді алшы, үлесіңді, Алып ңалшы
малай-жалшы, Ерте ояндык демейік!
(ХӘ).
КЕНЕУІ ЖОҢ [КЕМ] 1. Жүғымдылығы, сіңімділігі жоц, күші жоц дәмсіз та
гам. Донаңңа деген көңілі дарңан, әркімаң мендей тусын да, ас болып па кенеуі

КЕПІЛДІККЕ

кем жай тамаң (Ә. С.). 2. Бейберекет. Кенеуі жоц бос сөзді айтып ңайтесің! (AT).
КЕНЕУІ КЕТТІ Азып-тозды, бүлінді;
үсцыны цалмады. Былтырдан бері сол
курорт тағы да ашылды... Біраң, кенеуі
кетіп бүлінген курорт үйлері әлі тәртіпке
келіп, жетіле алмай жатыр (С. М.). Ол
үйлердің орны Жиенғали дейтін ңарттың
атам заманнан келе жатңан, әбден тозығы жетіп, кенеуі кеткен қора-ңопсысы еді
(ЛЖ).
КЕНЖЕ ҢАЛДЫ Ерте туып, кеш цалды; вмірден, уақыттан цалып цойды. Өзі
оңыған болса да, үй іші өмірден кенже
цалған жайсыз екен демесін (М. И.). Ңой
өсірушілерге көмек беретін ғылымның өзі
де ол кезде мешеулеп, кенже цалып
отырды (М. Е.).
КЕҢ БАЛАҢ, ЖАЛПЫ ЕТЕК Қолынан іс келмейтін, олац, салдыр салац (эйел); шаруасы үцсап жатпайтын кісі. Мұны
ңойшы. Бұл, ауылдың кең балац цатыны
ғой (Т. А.). Уай, соның кец балац, жалпы
етек, шүйке бас цатынын ңойшы, тамағы
таза емес (AT).
КЕҢ ДҮНИЕ ТАР БОЛДЫ Күллі
элем, жарыц дүниеде барар жері цалма
ды ; дүниеден түңілді. Ңұдая, рақым қылмасаң, Кец дүние маған болды тар (М3).
КЕҢЕС ҢЫЛДЫ Ацылдасты, әңгімелесті, әңгіме цылып баяндады. Ол жігіт
танығанын цылды кеңес, Біреудің ңам
қайғысын біреу жемес. Кеткені ғайып бо
лып, болды он бір жыл, Екенін өлі, тірі
адам білмес (ҒН).
КЕҢ ҢОЛТЫҢ, КЕҢ ЕСІК Кең пейіл,
бауырмал жан. Ңоғамшыл кең цолтыц
болсаң, халқың сүйер (ШС). Ол ағайынға
кең цолтыц, кең есік жан (AT).
КЕҢ ҢҰДАЙ д і н и. Кешірімі, рацы,мы мол, тәңір. Ахиретке керектіні алмай,
кең цүдай өзі кеңшілікпен келтіреді да
ры, мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп (Абай).
КЕҢ ПЕЙІЛ Ашыц көціл; цолы ашыц,
мырза\ сараңдығы жоц (адам). Мұндай
есепке Зере отырған үлкен үйдің барғаны
жақсы. Бұл көп Тобықтының үлкен санайтын, күтетін үйі. Және Күңкедей емес,
Үлжан қонақуар, кең пейіл, мырза (М. Ә.).
КЕҢШІЛІК СҮТІ Бейбітшілік рацаты,
мамыражайлыц көңіл цалауы. Кецшілік
сүтін ішем деп, Ойменен тон пішем деп
(Д. Б.).
КЕППЕ КЕУДЕ Ісіп-кеппе мацтаншац.
Иесі Батыраш бір кеппе кеуде, Үр-көппе,
томырық мінез, намыс берме, Осы аста сағы сынып, бағы тайса, Ол өзін дап-дайын
тұр «өлдім» деуге (I. Ж.).
КЕПІЛДІККЕ [КЕП1ЛГЕ] АЛДЫ Біреуді өзі жауапкер болып босатып алды;
ара түсті. Балуан Шолактың бір досы
Ыбырай бастап және тағы бірнеше досы

КЕПІЛ
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ңостап, Балуан Шолақты сотына шейін
кепілдікке алуға Көкшетау барды (С. М.).
КЕПІЛ БОЛДЫ Жауатмершілігін ал
ды. Ботақан ошағынан Ңазбалаға ңымызды мол қылып жеткізіп тұру үшін, бір
Абайлар емес, осы артта қалған ауыл-ауданның, кәрі-жастың бәрі кепіл болуы
шарт (М. Ә.). Әке,— деді Нұрмағамбет үйіне бір барғанда,— енді кісі есігіне кіріптар болуды қой. Апам мен екеуіңнің аштан өліп, көштен қалмауыңа Төлебай екеуміз кепіл болайыц (С. М.).
КЕР АЗУ 0 КЕР АУЫЗ Қьірсыц, тілінің ілімшегі бар; теріске тартар, озбыр,
сотцар. Ңап, ңап, ңапы болды-ау осы жол!
Кезігіп ңалды-ау кер азу Есен (М. Ә.).
Ол өз аңылынан басқаны тыңдамайтын
ңарыс, кер азу, мінезі ұрт адам-ды (С. М.).
Өзі кеуде, өзі би, кер ауыз келіннен саңта
(ШС). Мұндай кер ауыз түзелмейді (3. Ш.).
Кер азу ңырсық би:— Бұлар аттарын жатңызып-тұрғызып жүргенде, біз де қарап
тұрмаспыз!— деді (Ғ. М.).
КЕРБАЛАНЫҢ ШӨЛІ Опат мекен.
(Діни ңиссаларда Әзірет Әлі балалары
Асан, Үсеннің өлген шөлі осылай жалпылың мағына алған). Әзірет Әлінің үрім-бұтағы түп-түгел шаһид боп қырылып кететін, әлігі... Кербаланың шелі осы емес пе?
(Ә. Н.).
КЕРДЕҢ БАСТЫ Талтацдай, кеуде ка
тере жүрді, дандайсып жүрді. Кердең басып, шіркеуге жаңын барды, Ңалтадан бір
теңгелік күміс алды. Есікте шегелеулі құлыбы бар Бір сандық бар, барды да соған
салды (Абай). Жүрісі нар түйенің жүрісіндей, Күлісі айғақ құстың күлісіндей, Ңұлаққа сырға орнына сарымсақ can, Басқаны кердең басып жүр түсінбей (ҒН).
КЕРДЕҢ КЕТТІ [АСТЫ] Өзге жүртты
менсінбеді; шалцыды, жұрттан ала бөтен
болды. Осы елдегі ең бір күшті ру басы,
әрі мыңғырған бай — сансыз жылқысы,
ңора толы ңойы, тоғай толы түйесі бар
Байңазы өз заманындағы шектен шығып,
кердең кеткен алпауыттың бірі болатын
(М. Ң.).
КЕРДЕҢ МОЙЫН Вір бет, тоц мойын
(АС). Саудырсыз сары ңамңаны, Садаға
кеткір сүрайды, Самарқанның бөзіне, Кеселді түйін шешілсе, Кердең мойын кесілсе, Келмей кетпес кезіне (Абай).
КЕРЕГЕСШ ИТШЕ ҢОМДАСЫН! қ а р ғ ы с-к е й і с. Түк бермеймін, квмектеспейшін деген мағынада.
КЕРЕГЕСІН КЕРТЕДІ Керегесін кесіп,
ойран салды. (Жаугершілік заманның салты). Керегесін кертпесем, кертіп отын етпесем (АӘ).
КЕРЕГЕ [-СШ] ТҮРҒЫЗДЫ 1. Үй цып
бөлек шығарды. Баласын үйлендіріп, бе
лек кереге тұрғызъп берді (AT). 2. Іргесін
цалады. Жаңа үй салудың толып жатңан

әңгімесі бар. Алдымен кесек құю керек,
оны ұстаға өргізу керек, керегесін түрғызу керек (А. Т.).
КЕРЕГЕГЕ ТАҢЫЛДЫ Ацын бұл ара
ба әрдайым масцара ұятқа қалатын кісі
туралы айтып отыр. Күшік ит бөрі ала ма
жабылса да? Тәңірі саңтар, табандап тап
ұрса да. Арсыз адам арсаңдап, арсылдайды, Әр жерде-ақ керегеге тацылса да
(Абай).
КЕРЕ [ЖЫРТА] ҢАРЫС х а л ы қт ы қ ө л ш е м. Көбіне мацдайға, цастыц
арасына, бет пен жацца, ауызға, азу тіске,
иыц, жауырын сүйекке, сондай-ац, жылцының цүлағына, жал етіне, шоцтығына,
цолтығына, бүт арасына, алдыңғы аяқтан
артцы аяцтың асып түскен ізі цашыцтығына, т. б. ретте айтылады. Келген екі көзі
қыран бүркіттің көзіндей, кере царыс жазың маңдайына жараса біткен ңалың ңара қасы бар, ңара сұр жігіт екен (Ә. Ә.).
Жұмабек езуі кере царыс далиып, мәз болып тұрған Ермекті көргенде, жарылып
кете жаздады (Т. А.). Дәрігерлік пунктке
келген еркектің жырта царыс жалпаң бетінің иек ұшындағы шіл құйрық сүйір
саңалы да өзінікі емес, басқа біреудікі
сияңты (Т. А.).
КЕРЕ [САЛА] Ң¥ЛАШ х а л ы қ т ы қ
ө л ш е м. Барлыц цұлаиіпен өлшенген нәрсе туралы айтылады. («Кере» дегеннің түбірі «кер»— етістік; «кере» көбіне ұзындықңа, «сала» биіктікке ңатысты сөз). Ба
луан ІІІолаң бір кез ақ жібектің бір ұшын
шандып орады да, екінші ұшын арңасынан кере цұлаш салбыратып жіберді
(С. М.). Сала цұлаш мойыны, ұзын сираң,
І?сынса ңол жеткісіз биік ерен (Ң. Жұм.).
КЕРЕ ҢЫЛДЫ Войға сіңірмеді. (Осындағы «кере» деген, көбіне, «атау-кере» тіркесімен жиі ұшырайды). «Шелек, шелек»
деп, ішкен асымды кере цып болып едің,
сенен ңорыңңаннан, темекі алатын аңшама шелек алдым,— деп Бірмағамбет Айшаның қолына шелекті ұстатқанда бұлдап, нығыздап ұстатңан (Б. М.).
КЕРЕНАУ ТАРТТЫ Жалцаулыц, бойкүйездік \мінез көрсетті. Аңанның ңиялдарын жаңтап айтпа, Ол өзге білгіштерді
аттамаң па? Ееренау тартып оның тас
кежірі, Тапсырмаң істі түгел автоматқа
(Ң. В.). Алдағы тұрған келелі міндет —
керенау тартцан әкімшіліктерді жойса, талап тұғырынан көрінері хақ (ЛЖ).
КЕРЕҢДІ ЖЕ [ППК1Р] © АТАУ-КЕРЕҢДІ ПІІІ қ а р ғ ы с. Жегенің желкеңнен шыцсын, өлер алдыңдағы соңғы тамацты іш деген мағынада цолданылады.
Әттең, мына тойдың үсті. Әйтпесе, үшеуіңді желкеге үш түйіп, анау еттің бәрін ңазанға салғызар едім. Же керелеріңді.
Біраң, енді жанжал шығармаңдар — деді
де, Жөкен жүре берді (Ғ. Мұс.). Атау-кереңді ішкір, саумал ішсе, жетлей ме, сауғаныңнан бұрын ңымызды өзің ңұртасың,—
деп ңаңылдап тұрады (М. Ә.).

—249—

КЕРЕҢ ТҮН Меңіреу, саңырау, дыбыссыз түн; сацырау дүние. Жолшыбай жол
көп елді аралатты, Бұрылмай бас өңгерген
баран атты, Керең түн кең даланы күңірентіп, Байбайлап «Ңұлагерге» бара жатты (I. Ж.).
КЕР ЕСЕК Кері тартпа; цьіңыр бет.
«Ой, тәңір-айшыл» кер есек, Ңулың, сұмдың не өсек, Болмаған соң, бір есеп —
Мейлі ңамңа, мейлі Сөз (Абай).
КЕР ЗАМАН Қу заман; кері кетіп,
азып-тозған кезең. Кер заманға кез болып,
кері кеткен елдің кері тартқан тентегі шығарсың (М. Ә.).
КЕР [-1] КЕТТІ [ТАРТТЫ] 1. Істіц терісіне жүрді, цырсыц шалды, өре бастырмады. Абыз: Әлі береке десе, кер кетіп,
пәле десе, жұлынған... матай баурыңмен
бітім таптың ба, табыстың ба, түге? (М. Ә.).
Келелі кеңес кеңейді, Кер кеткен әдет шөмейді. Ңуаңшылың көңілінде, Басыпсың
қадам, тауып жол, Жармасып жаңа өмірге (I. Ж.). Жарылған қасиетті әулие еткен,
Найзасы ұзын болса да кері кеткен. Аруағына ит қосып, жауға берген, Көргеніңді
айтасың Бейімбеттен (Айтыс). Мен жетсем,
уәдеге сен жетпедің, Ңайғымды қай-қайдағы тербетпегін. Айтқан серт, алысңан қол
сені тапсын, Аузыңды байқап сөйле кер
кеткенім (Айтыс). Менің де би деген атым
бар. Ылғи кер тартып, кесір шығара беретін қарғыс атты мен-аң бола берем бе?
(М. Ә.). 2. Азып-тозды, жүдеді. Ңамар күн
асқан сайын кер кетіп, нашарлап барады,
онда жұмыстары да жоқ: «Ңожекең ңарағалы өңі тәуір, пәлен-түген...» — деп Нұрымның ыңғайына ңарай сөйлеушілер көп
еді (С. Т.). Аңырында бар шаруасының өзі
кері кетті, тұралап қалды (С. О.).
КЕР МАРЫЗ Кербез, пац (АС). Ел жайын біліп қансаңыз, Айтайын құлаң салсаңыз: Кейбіреуі дүрсіп жүр, Жер тәңрісіп
кер мағыз (Абай).
КЕР МАРАЛДАН КЕРІЛДІ Кербез, су
пу, бойына әсемдік жарасцан деген мағынада. Хор келсе — сұлу сүйген жарым,
Кер маралдай басып, керіліп. Ңырмызы
ерін, ай жүз, бота көзім, Маған кымбат
хорың, періңнен (Б. К.).
КЕР МИЬЩ Асыл, жацсы, эсем деген
мағынада. Кер миығым, кербезім, Керіскендей шандозым, Ңұлжадіай айбар мүйіздім, Ңұланнан ащы дауыстым (М. Ө.).
КЕР ТАБАН Қияңцы, цырсыц, тартыншац. Нары — жалңау кер табан, Ңұсы —
күйшіл, ат шабан, Жырғалаң жоқ, жобалаң (Д. Б.).
KEPT ҢАРА БАСЫ © KEPT БАСЫ,
ХАҢ ҢАРА БАСЫ © ҢАРАҢАН ҢУ БА
СЫ Сүйенер ешкімі жоц, соца басы, жалғыз өзі. Баланың мінезі туралы мен не
дейін? Керт цара басым оны жамандай
алмаймын (AT). Жалғыз өзін, царацан цу
басын асырай алмайды деуге болмайды
(AT).

КЕСТЕСІ

KEPI КЕЛДІ Васцаның басындағы жағдай екінші бір кісіде болды деген мағынада айтылады. ¥ялған тек тұрмастың кері
келіп жүрмесін, жығылған сүрінгенге күледінің кері келді ме, ңалай (AT). Дауыл
алдында күн райы әрдайым ашық болуының кері келіп жүрмесін (Б. Мом.).
КЕРІСКЕ ТҮСТІ Айтысты, дауласты,
сөз таластырды. Сүгір аулындағы жиын,
Жігітек кісілері болған соң, бір күн, бір
түн керіске түсіп, ақыры Бейсенбі, Жабайларды жасытып жеңді де, байлау жасады
(М. Ә.).
КЕРІСІП ҚАЛДЫ Үрысты, жүз шайысты. Сол жерде нәренжікпен шартта-шұрт
керістім де цалдым (С. С.).
КЕРІ ТАҢЫС Қияңцы, цырсыц. Қияңңы ңиық, Бітеу тұйың, кері тацыс, шадыр
мінез, салт-сана, шіріген әдет-ғұрып. Ол
біздің жау (С. Кер.).
КЕСАПАТЫ [KECIPI] ТИДІ [Ж¥ҚТЫ] © ҢЫРСЫҒЫ [ЗИЯНЫ] ТИДІ Зардабы, жаман эсері болды. Жаңсымен
жолдас болсаң, шарапаты тиеді, Жаманмен жолдас болсаң, кесапаты тиеді (Маңал). Елді жеп-жеп, сау кетпеді өлсе де,
Кесапаты тиді болыс бүліктің... (Б. М.).
Көрініп көзге түссе осы хатым, «Оқыды»
деген бар ед менің атым: Ңызды оқытпа,
окытсаң мынау ғой деп, Кейінгіге тимей
те кесапатым (С. Т.). Бүгін Сыпатаев пен
Жанаевтар кесірі малға тиді (М. Ә.).
КЕСЕ-КӨЛДЕНЕҢ БОЛДЫ [Т¥РДЫ]
Алдынан кескестеді; кедергі жасады, царсы болды, кесірін тигізді. Бұралңы өсек
тау шыңындай кесе-көлденең болып, көзінін; алдына келе қалды (Т. Н.) — Үндемес, менмін ғой бұл! Кесе-көлденең
тұратьіныңды білгенде, қалтама қант can
келетін едім Айжан құсап (3. Ш.).
КЕСЕ-КӨЛДЕНЕҢ ТҮСТІ Үзынынак
ұзац созылып, сұлап жатты. Алдымызда:
кешіксең, кесе-көлденең түсіп, өткел бермеймін деп Ловать өзені жатыр. Бүгін
ерте шыққандағы ойымыз — тасып кетпей, сол өзеннен өтіп алу еді (Ә. Ә.).
КЕСЕ ӨТКЕН ЖОҢ Кішілікпен иба, ізет
көрсетті. Шалдын; алдынан кесе өте шықңанға жұрт бір күбірлесіп қалды (AT).
Алдыңнан кесе өткем жоц, ңұдайға айғаң (С. Т.).
КЕСКЕКТІ АЮ Ашулы, цаһарльі де
ген мағынада. Кескекті туған аюмын,
Кескілеспей басылман... Сүйегім тұтамдай ңалғанша, Дұшпаныма бас ұрман
(М. Ө.).
КЕСПЕГЕ ҢАРАСЫ ЖОҢ Өте семіз,
аппац цардай май. Ақтарылған ақ майлы, Көз алдымнан кетпейді, Кеспеге жоц
царасы, Сөзімнің жок жаласы, Бұдан
семіз өтпейді (Н. Б.).
КЕСТЕСІ КЕЛІСТІ д и а л. Істің реті,
циюы келді. Ондағы ңырқымшылардың

КЕСІК
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да кестесі келіспей жатңан көрінеді (Түр- | КЕУДЕСІН ҢАҢТЫ Өр мінездікке салынды, көкірек көтерді; мардымсыды...
кім .: Көнеүр., Ашх., Таш.).
күйектен күйекке дейін екі қой,
КЕСІК ҢҮЛАҢ к ө н е. Құл-күң; жал- Дөдең
серкеш, бас ұлтан, тағы бір ескі киім
иіы. Жарлы-жалшы желкіне, Кесік цүлац бір
соқиалы тұр! — деп Сәмет кеудесін цақесіктен Көтеріле, серпіле, Төре, ханға, ты
(Ғ. Мұс.). Ғалияны бай-батша, мырзақазыға (I. Ж.).
лардан жеңіп алдым дегендей, кеудесіне
КЕСШДІ КҮН — КЕСІЛГЕН ЕТ Өл- нан пісіп, нығызси бастаған еді (С. М.).
гиеулі күн; өлшемді күн кесілген еттей Кеудесіне нан пісетін кедей ғой! Салыңәте аз. Кесімді күн — кесілген ет деген дар мынау көрге! Тірідей жерге көміп',
жерге сонымен ңағамын! — деді де, Сейітгой, міне күн біткен сияқты (ШС).
тің екі ңолын артына қыл шылбырмен
КЕСІП АЙТТЫ Бетін күрт цайтарды\ байлатып жіберіп, терең ңазылған ңұр
турасын айтты; тұжырымды сөз сөйледі. ңұдыққа тастатып жіберді (М. Ә.). АтаТіпті керегі жоң деп кесіп айтты (С. Төл.). ғымды шығаруға асықпа. Онсыз да кеуЖаңыпбектің білуінше, Елизавета Серге- деме едәуір жел бітіпті (Т. А.).
евнаны яки ңатал, яки жұмсаң мұғалім
КЕУДЕМЕН СОҚТЫ Өр көкірекке сал
деп кесіп айту қиын (М. И.).
ды, омырауға алды. Жүйеден жығылған
КЕСКЕН ЖЕРІНЕН [КЕСШ АЛСАҢ] бастық енді жұртты кеудемен соғуға
ҢАН ШЫҢПАЙДЫ [ҢАН ТАМБАЙДЫ] көшті (AT).
1. Бет бацтырмас без бүйрек, цатал адам,
ұятсыз жан. Еламан шошып, Аңбаланың
КЕУДЕНІ АШТЫ © КЕУДЕНІ [КЕУнеге жылағанын сұрап еді, Аңбала кессе, ДЕС1Н] ЖАЗДЫ Бойын сергітті, көңілін
ңан тамбайтын көктікпен тіл қатпай са- көтерді, тынысты кеңейтті. Ңұлпырған
зарып алған күйі тұрды да, үй шаруасы- дала гүлдерінің жұпар исі мұрын жарып,
на кірісіп кетті (Ә. Н.). 2. Түк тамбас са- кеудені ашады, көңіл көтеріп, бой сергіраң. Беті ңандай ңұрысып ңалған ңасаң теді (3. Ш.). Ойласам, жарық таңды нұболса, ниеті де сол, кесіп алсац, қан шыц- рын шашқан, Шапағы қызыл күннің таупас кесір сараң (Ғ. Мұс.). — Арқадан дан аскан. Мәңгілік патшалығын көршыңқан жолаушымыз,— деді Есіркеген.— кемдіктің Ойласам, гүлдің исін кеудені
Арңаның ңай тұсынан боласыңдар? — ашңан (С. С.).
Ңарңаралы жағынан. — Ңаракесексіңдер
КЕУДЕ САЛЫСТЫРДЫ Мыцтылыме? — Ия.— Кесіп алсаң, цан шьіңпас,
ел билейтін жан шықпас дейтін Ңараке- ғын, зорлығын теңестірді. Мен мұнда күш
сек екенсіңдер ғой (I. Е.). 3. Терісі сүйегі- сынасңалы, кеуде салыстырғалы келгене жабысцан арыц. Тіп-тік, ұзын денесі- нім жоқ (Ә. Т.).
нен кесіп алса, цан шыцпас, кеуіп нал
КЕУДЕ СОҒАР БАТЫР [ЕР, ЖІГІТ...]
ган (Ғ. Мұс.).
Мен мүнда деп, тес үрып шығар ер кеуде
КЕСШ САЛДЫ Мойнына салды; ца- батыр... Ңобыланды батыр алақандай
рыздар етті. Байекеңнің мойнына Ақыны қанды көзімен ханға киғаштай ңарап,
кесіп салады, Жалшы жігіт табанда Аңы- ерлік көрсеткен кеуде соғар батырлардың
атын атап келіп, кенет сәл кідірген (I. Е.).
сын санап алады (С. С.).
КЕУДЕСІ АСҢАН Ойы биік, зердесі
КЕСІРІ ¥РДЫ Қаһарына ұшырады.
Жалғыз атты жолаушы, КесірЬм үрып озыц, ала бөтен. Заманнан кеудесі асцан,
кетпесін, Ңасыма келмей аулақ ңаш ел ңамқоры, батагөй ңарттың сөзін сенің
аузыңнан естіп отырмыз (М. Ә.).
(ҚЖ).
КЕУДЕСІ ЖОҒАРЫ Меішен, пац, өзімКЕТ ӘРІ ЕМЕС Оніиа жек көрмейді,
кәңілі теріс көрмейді; цалайды, үната- шіл. Маусымбаев ат қораны менсінбейді,
ды. Сөзін естідің бе? Кет әрі емес. Ойбай, одан үлкен қызметті көтере алмайды,
кимылдап ңал. Мұндай сұқсырлар тұзаң- кеудесі жоғары, өзі төмен, ақ пейіл жан
ка тез түседі,— деді Сағынбаев (М. И.). әлін білмей, дәмесі үлкен (Ғ. Мұс.).
Көжек әкесіне келіп: — Бөкенбайдың
КЕУДЕСІ [ІШІ] ҢУЫС ПЕНДЕ © ҢУкызына көңілім кетті. Ңыздың өзі де кет ЫС КЕУДЕ 1. Қарапайьім кісі, жүрт цаәрі е,мес,— деді (Т. А.).
тарлы адам деген мағынада. Бір міні
КЕТЕР АЯҒЫМ, КЕТПЕН ТАЯҒЫМ ңаталдық десек, ңасиеті де содан тарап
Не цылса да өзіме, әуре болсам өзімнен жатыр-ау, білесің бе? Біз де іші цуыс
пенде емеспіз бе, бір міні жоң адам бар
деген ретте келеді.
ма екен? (Ғ. С.). 2. Іші бос, цүлазыті қалКЕУДЕГЕ САЛДЫ © КЕУДЕ КӨРСЕТ- ған кісі. (Топас, надан адамдар туралы
ТІ Күш көрсетті, ер көкіректік жасады. да айтылады).— Балам-ай, әжеңде цуыс
Өйтіп кеудеге салма, жаным, ұят болады кеуде болмаса, не сымбат қалды? — деп,
(AT). Ағанияз Әмірлінің «қыр жігіті» өзінің дағдылы мұң-шыңына карап бетдеп кеуде көрсетуінде де өзіне пайдалы теп еді. Баласы ңимады. — Жазыла ма
бір үлкен мән жатыр (Ә. С.).
өзі? Емдесе қайтеді? — деді (М. Ә.).
КЕУДЕСІН [КӨҢІЛІН] БАСТЫ ЕңсеКЕУДЕ КӨТЕРДІ © КЕУДЕСІНЕ [КӨЩЛШЕ] НАН ПІСТІ [ЖЕЛ БІТТҢ © сін көтертпеді, есесін алды, есесін цай-
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■гарды; дандайсыған көңілін басты. Мен
©зім аңқан судай тасып жүрмін. Кеудесін
дұшпанымның басып жүрмін. Жаласы
сексен өгіз маған ауып, Үлықтан сол
себепті қашып жүрмін (Б. Ш. Б.). Жалынды туған Жаңып бай балаларына кеудесін бастырмай, ер болып өседі (С. М.).
КЕУДЕСІНЕ Н¥Р Ң¥ЙДЫ Көзін спи
ты-, квңіліне бацыт сәулесін іүүйды. Келе
жатқан жылдардың Кеудесіне нұр цүйып, Ортасында тулардың Ленин тұрды
жымиып (С. М.).
КЕУДЕСІНЕ СЫИМАДЫ 1. Аптъщты,
алцынды, демікті. Ңамар хатты оқып бол
тан соң, бір қызарып, бір сұрланып, жүрегі кеудесіне сыймай, не ашу емес, не
қуану емес, белгісіз қысылып, қарап тұрып бір тынымсыздыңқа калды (С. Т.).
2. Паңданды, ісіп-кепті, мацтанды. Шіркін, өз кеудесіне өзі сыймай, тасып жүрген бір жан (AT).
КЕУДЕСІНЕ
[КӨҢІЛІНЕ]
ТҮЙДІ
1. Көңіліне тоцыды, жадында сацтады,
ойында үстады. Ей, құрбым, бұл сөзіңе
құлаң астым, Түйермін тек кеудеме, жыламаспын, Шайңалып кетемін мен ойлағанда, Азыраң жарылармын, құламаспын (Қ. А.). 2. Кек сацтады. Жаман неме
емес пе, болмашыны кеудесіне түйіп.
бұртиып жүреді ылғи (AT).
КЕУДЕСІНЕ [КӨҢІЛІНЕ] ШАЙТАН
[ЖАМАНДЬЩ] КІРДІ [¥ЯЛАДЫ] Суьіқ
жүріске (ойға) салынды-, азды, жолдан
тайды; ойына арашдыц кірді. Ей, Егізбай,
Сегізбай, Өтірік айтып алдама, Шайтан
кірді кеудеңе, Жеделіңнен танбайсың,
Жаратпаймын түріңді (Н. Б.). Енді, міне,
кеудесіне бір шайтан кіргендей, түн
бойы өзімен-өзі арпалысып, ұйңы көрмей
шықты (Ғ. М.).
КЕУДЕСШ [КӨКІРЕГІН] КЕРДІ [КӨТЕРД1] 1. Керілді, бой жазды; бас көтерді, орнынан түрды. Сенеміз де болашағымызға, көңіліміз толады, кеудемізді
кере дем аламыз (Ә. Т.). 2. Паңданды;
женмендік жасады. Кеуде керіп паңданыл, Тау толңыны лепірген. Днепр —
Волхов асауды, Бұғалық can үйретіп, Көндірген де біздің ел (Б. А.). Жігіттің кеудесін көтергені ақылының жоктығы (Мақал). Кезінде дос-дұшпанға таба болмас
үшін, кеуде көтеріп, қыр көрсеткем
(С. Баң.). Үшінші бір жігіт бар толық то
ры, Ойлайды кез келмес деп дұшпан оры.
Ауызбен нағыз асыл жігітпін деп, Key de
em көтеретін таудай толы (А. Кор.).
КЕУДЕСІН [КӨКІРЕГІН] ТОСТЫ Жанын циды, басын тікті. Өкініш онда тагдыр қосқанына, Жоң, ол көнбес ңиындың,
тосқауылға, Густа сен менің сүйген жарым
болсаң, Кеудеңді маған үқсап тос дауылға
(С. М.). Досты қалқалап, жұрт өсегіне қорғасын құяр, өш оғына көкірегін тосар
жан сирек (AT).
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КЕУСЕН [КЕПСЕН] С¥РАДЫ к ө н е.
Қырман айдағанда, немесе цырман көтергенде, цырман иесінен жүрттың салтты
альты. Баяғыда бірен-саран кісі егін егіп,
егер онысы шыға қалса, көңіл жетер досжарандары одан кеусен сүрайды екен
(С. М.). Ңызылы дайын болмай-аң, «қызылға ңыдыр дарысын!, қырманға береке!,
ңырманыңа ңыдыр қонсын!»— деп ңалта,
дорбасын, шелегін көтеріп, кепсен сүрай
жоқ-жітік ағайын жиылып келе бастайтын (AT).
КЕУІЛГЕ МАЛАЛ КЕЛДІ д и а л. Сенимсіздік етті, сенбеді (Жамб., Cap.).
КЕУІМ ТАРТТЫ д и а л. Қараңғы түсті, цас царайды. Ңас ңарайып, кеуім тартцан соң, үйге ңайтамыз (Т. қор., Гв., Аңт.,
Ңараб.).
КЕУШ УАҚЫТ д и а л. Ала көлеңке,
алагеуш (Аңт., Ңараб.).
КЕШ БАТТЫ Күн батып, цараңғы түсті, ымырт үйірілді, көз байланды. Кеш
бата кеңестің бар жағын шешкен ағайындар тарай берді. Абай да Әбішті ертіп, өз
ауылдарына ңайтты (М. Ә.). Өзінің артына бөктерген үлкен ңоржынның екі басы
әбден сықап толған соң, содан асқан нәрселерді Ызғұттының ңойны-конінына тықңызып алып, кеш бата әкесінің ңасына
қайтып кеп еді (М. Ә.).
КЕШ БОЛСА, ҢОЙҒА САҢПАН ТАБЫЛАР Керегінде не де болса кездесер,
КЕШ ЖАРЬЩ! Қайырлы кеш болсын
деген мағынада. («Кеш жарың!» дегенге
дағдыда әзіл ж ауап—«Ешкің арық, ңойың сарыңі»), Сатай соны айткан кезде,
көрші қостардың бірінен бір тықпа қара
сақалды жігіт келді, отырғандарға: кеш
жарьщ!— деді (С. С.).
КЕШКІ ЗАУАЛ ШАҢ Кешкі түнеріңкі
кез, жарыц атаулы жоғалып бара жатцан
шац, жарьщ пен цараңғылъщтың өлі арасы. Кешкі зауал шац. Ақырғы сәулесін
жартас басында ойнатып, күн де батып
барады (I. Е.).
КЕШ ҢАЛДЫ Кезінде үлгірмеді; уаңытында, мезгілінде істе,меді (шешпеді,
айтпады...). (Бұл тіркес «Ерте туып, кеш
ңалдың» түрінде көбірек кездеседі). Керекті уақытында айтпай, дөйім уаңытынан
кеш цалып, «әй, әттеген-ай!, үйтуім екен,
бүйтуім екен>>— деп өмір бойы ғафил болып-аң отырғаның (Абай).
КЕШУ АЙТЫСТЫ © КЕШУ [КЕНІІPIM] СҮРАДЫ 1. Арыздасты. (Өлер алдындағы арыздасу туралы айтылады).
2. Кеш деп өтінді, аяғына жығылды. Ертеңіне барлық шаһар халқын шаңырып
алып, кешу сүрайды (ҢЕ).
КИЕ ЖӨНЕЛДІ 0 КИШ КЕТТІ Омыраулады; цосарлана сөйледі; сөзін бөліп,
көлденеңнен кірісе кетті. Жиында өлең
оңу ңайдан шыққан жаңалық?— дей, Сапар кие жөнелді (М. И.). Әкелі-ібалалы Жұ-
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ман мен Мұхаметжан жарыса сөйлеп киіп
кетті (М. Ә.). Ойда жок, ауру киіп кетпесе,
алдымнан қой өліп көрген емес,— деді шопан (С. М.).
КИЕСІ [АРУАҒЫ] АТТЫ [¥РДЫ] д ін и. Қарғысца ұшырады. Жан емен сайңалдықтың соңына ерген, Жалдыға жалбарынып күнін көрген, Анамның ақ сүтінің киесі атсын Шыңпасам екі дайда күткен жерден (Н. Б.).
КИІКТІҢ АСЫҒЫНДАЙ Еішкентай
да, сүйкімді, оңтайлы. Киіктің асығындай
екен, ңолайыңа жақса, қолыңа ал (AT).
КӨБЕСІ СӨГІЛДІ 1. Тігісі сетінеді. Re
ded сөгілген жерін эр жерден бір іліп қойыпты (AT). 2. Еріді. Бұл кезде ңыс бойы
тоңы ойылмай, бітеуленіп жататын Сібір
қарының көбесі сөгіліпті (Ә. Н.).
КӨБІК АУЫЗ Еөп сөйлейтін мылжыц,
көкіле адам. Шолпан оған білдірмей басын шайқады д а:— Жоқ. Мен сөйлескенім
жоң. Сөйлесуге реті келмеді, үйінде ағайынды қос көбік ауыз отыр (X. Е.). Маңтаншақ, көбік ауыз көкіме қыз, Түсіңнің жаңа білдім сары екенін (Айтыс).
КӨБІК ҢАР Жаңа жауған, әлі жел қағып цатпаған еспе цар. Алғашқы көбік
цар түсісімен, бір жетідей ңұсты алып
шығып, үш киік алғыздым да, азулы аңға
салуға жүрексіндім (Қ. Әб.). Еөбік царда
түлкі ойнар, Арың атқа камшы ойнар.
Жыртың үйде тамшы ойнар (АӘ).
КӨБІК ӨКПЕ Ештеңеге икемі жоц, иіалағай, ісіп-кеппе адам. Жақсы оқып, зеректігін танытқаны, Жолдас түгіл молданы ақыртқаны. Піскен бас, көбік өкпе бай
баласын, Таң қылды сөйлесе естен жаңылтңаны (С. Т.).
КӨГЕНДЕГЕН ҢОЙДАЙ 1. Тізіп байланғандай. Біз көгендеген цойға ұсап, мурынды тарта түсіп, Әйтелес үйінде надан
молдадан надандың оқып отырмыз (Ғ. М.).
2. Сыпыра, түгелдей. Еөгендеген койдай
қырып салыпты (AT).
КӨГЕН КӨЗ Өцкей қыршьін, өрім жас,
көгендегі төлдей жас. Тәнеке: Қолымен
жігіттерді көрсетіп: Міне, мен! Мына тұрған көген көздің бәрі мен! Жылап келген
тағы мен, жылатушы тағы сен, Ңыдырбай
(М. Ә.). Еөген. көзді ңосақтап, Ңалай қиып
береміз (Жамбыл).

КӨЗ АЙЫРМАДЫ [АЛМАДЫ, АУДАРМАДЫ] Қадальіп көп царады. Өздері
шарбаң арасынан баспалап қарап, Әбеннің
ңарасынан көз айырмаған (М. Ә.). Еөзіңді
айырмадың-ay, жігіт, өзің арбалып қалғаннан саумысың (AT). Абай үлкен столдың жанына қойған екі үлкен жастықңа
: көлденең түсіп, шынтақтап жатып, ЕсберI геннен көз алмайды (М. Ә.). Абайды көр: гелі үндемей ойланып қалған Тоғжан күлI ген жоң, бірақ одан көз алмай түр (М. Ә.).
Ңырьщ пышаңпен қыржаңдап тұрған түлкі, О да — осал жау емес қыран паңға:
Сегіз найза ңолында, көз аудармай, Ба
тыр да аял ңылмайды ертең таңға (Абай).
КӨЗ АЛАРТЫСТЫ Өштесті, жауласты,
аңдысты. Я көрсе қызарлың ңылып, кәэ
алартыспац лайық па? (Абай).
КӨЗ АЛДАДЫ Әиіейін жұбата салды,
немцүрайды іс істеді, көз бояушылыц
етті. Шөкен былтыр Тоңабайды жалдап,
үлкен мектептің ңабырғасын ңалатңан.
Бұнысы әншейін көз алдау екен. Сол мектеп сол күйінде ңалып қойды (Ғ. Мұс.).
Бөрене емес, бөшке емес, Еөз алдаған бір
елес (Ң. А.).
КӨЗ АЛДЫНА КЕЛДІ [ЕЛЕСТЕДІ]©
КӨЗГЕ [КӨЗІНЕ] ЕЛЕСТЕДІ © КӨЗ АЛДЫНАН КЕТПЕДІ [ӨТКІЗДІ] © КӨЗ АЛДЫНДА Т¥РДЫ Ойына алды, ойша елес*
тетті. Абайдың көз алдына Ойке деген
жеңгесі де, Байтастың былтыр жаздағы
әншіл, сауықшыл жолдастары да толық
елестеді (М. Ә.). Жеті-сегіз атты жаңындағы кішкене ңораға ңарай келе жатыр,
Райханның кез алдына келді, Асңар есіне
түсті (М. Ә.). Абай жол бойында бар дүниені үмытып, бір Тоғжанның елесін көз
алдына келтіріп, нелер ыстың ңиялға бат
ты (М. Ә.). Кейін төсекте жатңанда, осы
ұзаң тұрмыстың әр сәтін көз алдынан
ңайтадан өткізіп, қоштаеарда қысңан Ни
яз ңолының саусағына батңан ізін сезініп,
мейірленіп жатады (Т. А.). Абайдың кәз
алдынан сол Тоғжанның жүзі кетпеді
(М. Ә.). Вір ңарағанда, кеуде жағы жуан,
бөксе жағы жіңішкелеу көрініп, арыстанды көзге елестеткендей (Қ. Жұм.).
КӨЗ АЛДЫНДА Еөзін бацырайтып
ңойып, көз көріп отырып, жүзбе-жүз, бетпе-бет келіп. Дуанның екі бастығы, Майыр мен Ңұнанбай, бұдан әрі сөйлессе,
ұрысңа кететін түрі бар. Ол орынсыз. Алшынбай өз көз алдында бұған ырық беруге болмайды (М. Ә.). Еөз алдында ғайыпболды (AT).

КӨГЕН КӨЗДЕНДІ Телмірді, байлаулы
жандай цолға царады. Сатай Бұзаубаққа:
Сен жазыңсыз бүйтіп ұра берсең... қатыннан айрыласың, отырасың сонсоң көген
КӨЗ АСЫП КЕТТІ [АСЫРДЫ] Еөзден
көзденіп (С. С.).
таса болды, таса етті.— Ешңандай хабар
КӨЗАЙЫМ БОЛДЫ Жолаушылап кет- жоң. Жер түбіне айдап әкетті емес пе.—
кен, зарыға күтіп отырған адаімы келіп Иә, сабаз ер, аңыры ат жетпес, атан жетцуанды, імасайрады, көңілі тыншыды. Ба пес жерге көз асып кетті ғой. Жоқ болдылам, дені-ңарның сау ма, Айнұр байғұсты ғой (Ә. Н.). «Ңап, не қыласың! Алысқа көз
әбден сағындырып едің, баласы келіп көз- асырып жіберу керек-ақ екен»,— деп екіайым болған екен ғой,— деді Анаркүл і лене түсті де, кенет ол «әй, мейлі!»... деа
I ойлап, ңолын бір сілтеді (Ә. Н.).
(А. X.).
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КӨЗ АЩЫП, ЖҮРЕК ЖУАДЫ Көңіліңді оятады, жүрегіңді тазартады. Ойлану — ескек жылы жел, Көңілдің алтын
нүрегі. Көз ашад, жүрек жуады, Бұлт
ңуа, тұман түреді (I. Ж.).
КӨЗ АШҢЫЗБАДЫ [АШТЫРМАДЫ]
1. Бет царатпады. Жер бетін, тау-тасты
да кісі бойы ңар басып, түтеген аң шұнаң
боран көз аштырмай, сықырлаған ңызыл
аяз қалтыратып аяң бастырмады (М. Е.).
2. Мазасын алды, дсьмыл бермеді, бас көтеруге мұрша бермеді; күн көрсетпеді.
Әкесі өлетіндей, анасы да, мынасы да ішкізуден көз ашцызды ма екен, түге!— деді
Шәкір (М. И.).
КӨЗ АШПАДЫ Қүтыла алмады; арылжады. Мінекей, келіп қалдым біраз жасңа,
Ңүрбылар ңатын алды менен басңа, Жалғанда көз ашпадым жалшылыңтан, Ағарды мехнатпен саңал-шаш та! (С. М.). Оспан
мен Смағұл алысу мен төбелесуден көз
ашпады (М. Ә.).
КӨЗ БАЙЛАДЫ Алдап, арбады. Түн,
бұғау, алдау, арбау, дін, шариғат, Ңан
цұйып, халың көзін байлауменен (Жам■был).
КӨЗ БАЙЛАНДЫ Ымырт жабылды,
цае царайды, цараңғы түеті. Алғапщы топ
іселісімен, өзге ңонаңтар да іркілген жоқ.
Көз байланғанша он үйдің алтауы толып
цалды (М. Ә.). Оғым жауға тиіп жатыр
ма, жоң па, білмеймін. Ақырында оң та
бітті, көз де байланып, түн ңараңғылығы
да түсе бастады (Ә. Ә.).
КӨЗ БОЯУШЫ [БАЙЛАУШЫ] Сицыршы, адамды алдаушы. Тотан келіп, сәлем
беріп амандасады. Жай-мәністерін түсініоеді. Бұл адам көз байлаушы адам екен
(ҚЕ). Жаңсы көрсе молданы Кәз бояушы,
зұлым деп, Көпшілік неге ңарғаған (Жамбыл).
КӨЗБЕН АТТЫ 0 КӨЗ БҰҢАСЫН
КӨРСЕТТІ Жацтырмай царады, ала көзіімен атты. Бүтін көше бойы азан-қазан.
Таяқ жесе де, Елена Павловна жылаған
баланы уатып, алдында ңарусыз елге қожаңдап тұрған Хитровты көзімен атып
тұр (Ә. Ш.). Зорька бұрыштағы қара саулықңа да көз бұцасыи көрсеткен (X. Е.).
КӨЗБЕН ЖЕДІ 0 КӨЗБЕН ІШІП-ЖЕДІ Тесіле кеп царады. Папамның мекемесінде істейтін бір жылпостау жігіт те, байқаймын, менде көңілі бар. Әр келген сайын қаймаң көрген мысыңтай, мені көзімен.
жеп болады (Ө, Қан.).
КӨЗБЕН КӨРГЕН АНЬЩ, ҢҰЛАҚПЕН
ЕСТІГЕН ТАНЬЩ Естіген. өтірік, көрген
шын деген мағынада. Өтірік пен шынның
айырмасы ес емес пе? Көзбен көрген аныц,
цүлщпен еетігек таныц емес пе? ШІС).
КӨЗБЕН ШОЛДЫ Жаппай шолып царап, бағдарлады. Көзбен шолып егін ор
ган алаңын, Әбіш пенен тұр басқарма да
ра мүрт (Т. Ж.).
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КӨЗ БОЛДЫ 1. Ие болды, бас-көз бал
ды, басы-цасында жүрді, қарауылдады,
ңорыды. Біздің малға көз болатын кісіміз
жоң деген сайын Еңліктің тақаты қалмайды (М. Ә.). 2. Қарауыл болды. (Жағымсыз мағынада). Йемене, ұрлығына көз
болады дедің бе? (AT).
КӨЗ БОЯДЫ Алдады, өтірік айтты.
Әлі көзі түгел жоғалып болмаған ескі
адам мынадай момын колхозшының момындығы арқасында қаға берісте отырып
көз бояп. ескі ңырсыд мінездерін жасайды (М. Ә.). Көз бояп «рапорт» берген —
зәлімдер ме? Подхалим,— екі жүзді тәлімдер ме? Өтірік цифр беріп өкіметке,—
Колхоздың малын кұртқан «мэлімдер
ме?» (С. С.).
КӨЗГЕ АЛМАДЫ Елемеді, көзге ілжеdi. Шешесінің қайғысынан ба, әлде, жеке
үйренгендіктен бе, біреуін адам екен деп
көзге алмады (С. Д.).
КӨЗГЕ БАСЫЛДЫ Көзге түсті, көзге
ұрылды, үшьірады, керінді. Сонда да тіптік қиядан Мұнар боп көзге басылды
(Ж. С. ).
КӨЗГЕ ЖЫЛПЫҢ, СЫРТҢА ҢЫЛПЫҢ КӨРІНДІ Бояма бет. жағымсыз адам
туралы айтылады. Кезге жылпың. сыртца
цылпың кершггч, Күн көрісі емізікті емінген, Табылар ма, танылар ма касыңнан
Күн бұзылып, бұлт айналса көгіңнен (АӘ).
КӨЗГЕ ЖЫЛЫ [ЫСТЫҢ] КӨРІНДІ ©
КӨЗІНЕ ЖЫЛЫ ҰШЫРАДЬІ © КӨЗГЕ
ОТТАЙ [ШОҢТАЙ] БАСЫЛДЫ [¥ШЫРАДЫ] Бұрыннан таныс, жацын кейіппен
цуанышты кездесу туралы айтылады. Еөзге жылы кәрінген өздеріңді сағындым
(Жамбыл). Шешесінен ңалған, көзіне ыстық көрінген. аты болған соң, Көркемтай
оны цорғаштап... кілтін өз қалтасына салып алатын болған (С. Д.). Алыстан тағы
бір жаулык кіріп келеді екен. Маңпалдың
көзіне жылы ұшырағандай болды (М. Ә.).
Екі ңара домалаң бала көзіне оттай ба
сылды (Ә. Н.). Осы аста табақ көтеріп
жүрген баяғы ңашқан етігім анадайдан
көзіме оттай үшыраіды (ҚЕ). Жұмабек суретке дайта ңарағаңда, ұялы үлкен көзді,
жұқа өңді қара торы ңыз көзіне шоцтай
басылып, көңілі жылып қоя берді (Т. А.).
КӨЗГЕ КӨРІНБЕДІ 1. Істеген ісі, жацсылығы бағаланбады. Алты ай жаз қылған жүмысы шалдың квзіне көрінбей, іш
ңұста болды (AT). 2. Көзіне аз көрінді,
цанағат цылмады. Үйімде ішуші едім ше
кер мен бал, Көзіме көрінбеген осынша
мал (АШ). Тоғай толған малы көзіне көрінбей, масақ теретін байңүс (AT).
КӨЗГЕ КӨРШДІ Жүрт көзіне түсті.
ауызға ілінді. Бірден-бір ауысып болмай
кезбе, Еңбек ңыл елің үшін, көрін көзге,
Жатып ішер жалқаулар, қисық-ңыңыр,
Заң бойынша түзелмек түсіп көзге
(Ш. Қош.). Кемпірдің ңызы сұлулығымен
кәзге тез көрінді (AT).
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КӨЗГЕ КҮЙІК БОЛДЫ Көзге шыщан
сүйелдей болды, жексұрын көрінді. Көзге
күйік болып, бос сенделіп жүргеннен
ңиын болмас,— деді Асан (Т. А.). Қамар
осындай әркімнің көзіне күйік болған
қалпымен күннен-күнге ңұлпырып, он бес
жасына жетті (С. Т.). Көзіне күйік болған
күйші кетсе, Осымен қыз арманын тауыса
ма? (I. Ж.).
КӨЗГЕ ҢАҒЫС ЖЕР Көрінбейтін цалтарыс жер. Бар өнерім ңырағылық, жердің асты-үстінде менің көзъме цағыс жер
жоң, қандай нарсе болса да, анықтап қарасам, бәрін де көремін (ҢЕ).
КӨЗГЕ ҢАМШЫ ТИГЕНДЕЙ [ТИД1]
Соццы көрді, жасцау көрді. Ңайғы болды
күйгендей, Ол ңуатым еді рас. Көзге цамшы тигендей, Шыр айналды артңы жас
(Абай).
КӨЗГЕ ҚОРАШ Сырт кейпі келіссіз де
ген 'мағынада айтылады. Осы кеште Киров
ауданының секретары көзге цораш кішілеу, арықша болса да, ңатты өркештеніп,
көтеріле сөйлеп отыр (М. Ә.). Көзге цораш
бойым бар, Теңізден терең ойым бар
(Д. Б.).
КӨЗГЕ [КӨЗДЕН] САЛМАЙДЫ Сыртца теппеу мағынасында айтылып тұр.
Жаңсыны көзден салмаңыздар, Жаңсыдан ңапы ңалмаңыздар, Өзі болған жігіттің Аяғынан шалмаңыздар (Д. Б.).
КӨЗГЕ САП ЕТЕ ТҮСТІ Вірден көріне
кетті. Шын толңып, шын балңып, жүректен шыңқан табиғи өлеңдер екені окығанда көзге can ете түседі (М. Ң.).
КӨЗГЕ СҮЙЕЛ БОЛДЫ © КӨЗГЕ БІТКЕН [ШЫҢҢАН] СҮЙЕЛДЕЙ Жек көрінішті көрінді. Ержан жұмыс істеп жатңан
адамдардың ңасында көзге сүйел болып
көп тұра алмады (Т. А.). Егер, бізде намыс
болса, қолдан кеткен туды қалай да қайырып аламыз, не ңасиетті еліміздің көзіне
шыццан сүйел болмай, өзіміз жоғаламыз,— дедд Сәденов (Ә. Ә.).
КӨЗГЕ СЫНЫҢ КЕЛДІ [КӨРІНДІ]
Әдепті, тәртіпті болып көрінді. Керек іс
бозбалаға талаптылың, Әр түрлі өнер, мінез жақсы ңыльщ. Кейбір жігіт жүреді
мақтан көйлеп, Сыртқа пысың, келеді көзге сыныц (Абай).
КӨЗГЕ ТОҢ Көрер көзге мол, денелі.
Содан шығар, осы көзге тоц, көңілге сенімді, байсалды солдатңа ңарайлай берді
(Т. А.).
КӨЗГЕ ТҮРТСЕ КӨРІНБЕЙТІН ҢАРАҢҒЫ © КӨЗГЕ ТҮРТКІСІЗ ҢАРАҢҒЫ © КӨЗГЕ ТҮРТСЕ КӨРГІСІЗ ҢАРАҢҒЫ © КӨЗ ТҮРТКІСІЗ Тас түнек цараңғы, жеті цараңғы түн. Түн. Жаңбыр
ңұйып тұр. Көзге түртсе көрмейтін цапцара түн (С. С.). Далада арба дыбысы,
адам даусы естіледі. Түн көзге түртсе көргісіз цараңғы. Найзағай оқтын-оңтын жарңылдап ңояды (Ғ. Мүс.). Түнерген асты да

бұлт, үсті де бұлт, Көрінбес көз түрткісіз
айнала сырт (А. Т.).
КӨЗГЕ ТҮСКІШ Өзіне назар аударғыш, байцалғыш; назарға ілінгіш. Көңілде жеке тұрған адамның көзге түскіш келетіні ңандай, Сәуленің көзі есіктен кіргеннен Темірге түсті (Ә. Ә.).
КӨЗГЕ ТҮСТІ [ШАЛЫНДЫ, ІЛІКТІ] ©
КӨЗІ ШАЛДЫ 1. Көрінді, көрініп цалды.
Ербоз! Ербоз! Әй, жігіттер! Ербоз көздеріце түспеді ме? (Ә. Н.). Жоқ ңараушы осылай ой әбігеріне түсіп келе жатңанда, дәл
Ңоспан тұсында бір топ ңараң-ңұраң етіп,.
алыстан көзге шалынды (С. Ад.). 2. Жацсы танылды. Әсіресе, бүгін ңайратпен, ерлікпен көзге түскендер: Жігітекте —
Абылғазы, Бөкеншіде — Марқабай (М. Ә.).
КӨЗГЕ ҮРДЫ 1. Ветке басты. Өзіңде
бармен көзге ұрып, Артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, Азапқа ңалма
езбеден (Абай). 2. Көзге әсем көрінді. Ңалы кілем мың түрлі өрнек-бояуымен көзге
ұрды (AT).
КӨЗГЕ ШҮҚЫДЫ [TYPTTI] 1 Бетіне
шылсғырып басты. Абай нені болса да көзге иіүцып, басңа сабап айтады. Және со
ны ашулы ңазы, әділ би түсінде ңатты зекіп, зілмен айтады (М. Ә.). 2. Көзге күйік
етті. Мал жияды мақтанып білдірмекке,.
Көзге шүцып, малменен күйдірмекке, Өзі
шошқа, өзгені ит деп ойлап, Сорпа-сумен,
сүйекпен сүйдірмекке (Абай). Келген кісім
сен болсаң, көзге түрте бермеңіз (Ш. Ж.).
КӨЗГЕ [КӨЗІНЕ] ІЛМЕДІ Елемеди
місе тұтпады. Ол бүларды көзіне ілетін
емес, шалңасынан жатңан күйі қалды
(Ә. Ә.). Темір осында келіп, сені сұрастырып жүрген көрінеді. Сенен басқаны көзіне ілетін емес,— деді Перизат Сәулеге(Ә. Ә.).
КӨЗДЕН БҮЛБҮЛ [БІР-БІР] ҮШТЫ
Қайтып оралып, екіншілей көрінбеуімен,
оралмауымен арманға айналды; цайта
оралмай, кездеспей, бір көру мүң болды.
Найзаңара — көшпеліліктен
айрылсаң^
ағайын, сапырулы ңымыз көзден бір-бір■
ұшады (М. А.). Октябрь революциясынан
бұрын біз сияңты кедей-кепшіктің баласына білім алып, оқу көзден бүлбүл үшатын
еді (ХМ).
КӨЗДЕН ҒАЙЫП [ТАСА] БОЛДЫ
Лезде, көзді ашып-жұмғанша жок болды.
Кең дүниеге тегіс сәлем айтыңдар,— деп,
партизандар қала берді. Темір мен Вера
әп-сәтте көзден ғайып болды (Ә. Ә.). Он
бесте кыз эарлады шашын жайып, К,арадат көз шарасын жаспен шайып, Аулаңта
жігіт салған ән жылады, Махаббат күнде
болды көзден ғайып (X. Е.).
КӨЗДЕН ЖАСЫ БҮРШАҢТАДЫ Егіліп жылады, көзден жасы парлады. Сол
ағайды құшақтап, Көзден жасьт бұршацтап. Егілдім де төгілдім, Тыя алмадым
өзімді, Жия алмадым көзімді, Ңуанғаннаа
бөгілдім (I. Ж.).

.
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КӨЗДЕН Н¥Р ТАЙДЫ Жанары кеміді,
эз болды, соцыр болды. Ңара арғымақ
арыса, Ңарға адым жер мұң болар. Есіл
көзден нұр тайса, Бір көруге зар болар
(Б. Ң.).
КӨЗДЕН ТАСА ҢЫЛМАДЫ [ЕКІ ЕЛІ
ТАСА ҢЫЛМАДЫ] Аяғын ция бастыржады, маңынан бір елі алысца жібермеді;
жіті бацылады. Мен ол ңұзгынды көзімнен
таса ңылмаймын. Ол мені адастыра алмайды,— деді Зеленин (Т. А.). Кермеге
қойды байлап Ңұлагерді, Маңайдан жан
жүрмесін,— деді сері, Көзінен неге таса
цылсын Ақан, Іргені ат жактағы түргіздірді (I. Ж.). Жылбек орман жиегіне шығып, алдындағы шағын ғана деревняны
баңылап, өткен-кзткеннің бэрін көзден та
са цылмай аңдып отыр (Э. Ш.). Ңален Рай
ды көзінен таса цылмай жүр еді (Ә. Н.).
КӨЗДІ АЛДЫ 0 КӨЗДІҢ ЖАУЫН
АЛДЫ 1. Өзіне еріксіз царатты, цызыцтырды; телміртіп, көздің майын цұртты.
Күлгенде көзіңді алып кірсіз тісі, Ңайнамас оны көріп кімнің іші? Алмас қылыш
жүзіндей аударылған, Сүйгізіп көлеңкесін әрбір ісі (С. Т.). Алғандай екі көздің
жауын бұрып, Жымиып, езу тартып, ңойса күліп. А, дүние, ойнар ма едім, жиылғанда Бас қосып, бозбалалар дәурен сүріп
(С. Т.). 2. Қызыцтырды, сүйкімді көрінді.
Оның үстіне биылғы көктемде еккен егіс
те көздің жауын алып тұр. ¥лы науңанға
капысы жок; ңауырт ңимыл керек (ЛЖ).
Көздің жауын ала құлпырған бұл кілемнің жібіндегі түйін сайын тоңушы шебердің талгампаздығы, көркемдікті танығыштығы, білгірлігі жатыр (ҢӘ).
КӨЗДІ АШЫП-ЖҰМҒАННІА Лездің
арасында, цас пен көздің арасында, эпсэтте. Өнер-білім бар жұрттар Тастан са
рай салғызды,— Айшылык алыс жерлерден Көзді ашып-жүмғанша Жылдам хабар
алғызды (Ы. А.). Көзді ашып-жұмғаніиа,
Асан машинаның астынан кесе-көлденең
екі бөрене өткізіп, байлап тастады (Т. А.).
КӨЗДІ АШЫСЫМЕН © КӨЗІН АШҢАЛЫ 0 КӨЗІН АІІЩАННАН [АШҢАННАН БЕР1] 1. ¥йцыдан тұрысымен, ояна
салысымен. Өзгені ақыл-ойға қондырады,
Біле алмай, бір тәңіріні болдырады. Талып ұйқтап, көзіңді ашысымен, Талпынып тағы да ойлап зор қылады (Абай).
2. Туғаннан, ес кіргеннен. Аштан өліп,
көштен қалмайтыны аян. Бірақ, көзіцді
аищалы ермек еткен кәсібіңнен ңол үзііг
кету ңиын екен (О. С.). Есей әкесінің балыңшы екенін вңгіме ңылғанда, Эрика да
өз әкесін әңгімелеп, көз ашцаннан бері балыңшы,— деді (Ә. Н.).
КӨЗДІҢ ЖАСЫНДАЙ 1. Тап-таза,
мөп^мөлдір. Көздіц жасындай мөлдіреген
түнгі шық... құлпырып, неше түрлі от шашып ойнайды (С. С.). 2. Өте аз, болар-болмас, бір тсьмшы. Ңу сараң дәріні көздің
жасындай гана тамызды да қойды (AT).

КӨЗДІ

КӨЗДІ Ж¥МЫП ЖІБЕРЕДІ 0 КӨЗДІ
ТАРС Ж¥МДЫ Алды-артына царамай,
нар тәуекел етті. Перизат, сен не айтңалы
келесің?— деді Сәуле. Мұндайда көзді жүмып жіберетін әдетімен:— Темірді аға
көреең, мені жеңге көруіңді өтінгелі келдім,— деп Перизат ойындағысын айтып
салды (Ә. Ә.). Енді ойлап қараса, жаза ба
су деген қандай оңай. Сезімге берілсең,
көзді таре жұмып алып, орға ешкім итермей-ақ, өзің-ақ барып қойып кетеді екенсің,— деді Бағила (М. И.).
КӨЗДІҢ БОЛАТЫН САЛДЫ д и а л .
Сұңтанды, көзін сатты. Біреудің бір нәрсесіне ңызығып, көзіңнің болатын салушы
болмаі (Жамб., Луг.).
КӨЗДІҢ ЖАСЫН СЕЛ [КӨЛ] ЕТТІ
Ағыл-тегіл жылады, еңірегенде етегі толды. Ажал, аштық, жауыздық Даланы кезіп құйындай, Көздің жасын етті сел
(Жамбыл).
КӨЗДІҢ ҢАРАШЫҒЫНДАЙ САҚТАД Ы 0С А РЫ МАЙДАЙ САҢТАДЫ Жоғалтпады, берік цорғаштады. Әрбір малды
біз жаудаи, жұттан көздің царашығындай
сацтаймыг!— деді Ңалқаман (С. М.). Колхоздың малын көздіц царашығындай сацтай білетін адам бағуға тиісті (М. Т.). Кемnip сол қызды жігіті келгенше, көздің царашығындай сацтапты (AT). Лэззаттың
ұзак; жыл үміт артып, алтын деп көзінің
қарашығындай сацтап жүргені бақыр бол
ды. Ендеше, о бастан-аң алтьш болмағаны
гой (Т. А.).
КӨЗДЩ Қ¥РТЫ Кісі ынтығы. Ақ —
көздің цүрты ғой (М. Ә.). Білдірместен астыртын, Алдап едің көз цұртын, Ңұр бояма ңызыл бет (С. Т.). Қыз көздің қүрты
емес пе, осы ауылда қанша бойдақ болса,
бәрінің ңарайтыны жақында көшіп келген
үйдің бой жеткен ңызы (AT).
КӨЗДІҢ ҚҰРТЫН ЖЕДІ Қызыктырды, өзіне еліктірді. Сыртта жіп керме-де ңақтаған балықтар тұр. Алыстан жалтылдап, көз цұртын жеп, ңызықтырып барады (Ә. Н.).
КӨЗДІҢ [КӨЗ, КӨЗІНІҢ] ШЫРЫМЫН
АЛДЫ 0 КӨЗІН ІЛДІРДІ 0 КӨЗІ ІЛІНДІ
Аздап мызғып, дем алды; көз іліп, тыныцты. («Шырым»— көне қыпшак тілінде
ұйңы деген сөз). Ңазаі^тар үйде болмаған
кезде Нұргайын маған ептеп орысшалап
ңояды. Азырақ көздің шырымын алып,
шай іштік (С. С.). Бұл түнде таң аппақ атңанша, Абай бір секунд та көз ілген жоң.
Күн шығарда ғана аздап мызғыды (М. Ә.).
Ержан ұйңтап алмақ болып жатып еді,
аз гана көзі ілінгеннен кейін, ертеңгі
дымқыл салқынга бойы тоңазып, ояныл
кетті (Т. А.).
КӨЗДІ ШЕЛ ҚАПТАДЫ Наданды*;
басты, надан болды. Танымассын, көрмессің, Қаптаған соң көзді шел. Имансыздық намазда — Ңызылбастың салған жол
(Абай). Тағдырмен адам кектесіп, Қапта-
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ған соң көзді шел, Тайталаста тапталып,
Ңор болды-ау бейуақ момын ел (С. Б.).
КӨЗ ЖАЗБАДЫ 1. Қарасынан адасып
цалмады. Айңын, сен бізден көз жазбай,
батысңа карай бетте (Ә. Ә.). Бір ноқатын
қалдырмай маған жеткізу үшін, оны аңдып, көз жазбады (М. А.). 2. Көз айыр,май,
тесіле, цадала царады. Шіркін, біз үйден
шығып кеткенше, ңыздан көз жазбады,
тесілді де отырды (AT).
КӨЗ ЖАЗДЫРДЫ Адастырды, таптыр\мады, ізім-цайым жоц болды. Сынаптай
сусылдаған мына қара ешкілер ңүм төбеден бір асса, көз жаздырады (С. Б.).
КӨЗ ЖАЗЫП ҢАЛДЫ Ізінен адасты,
царасынан цол үзді, цапелімде айрылып
цалды, жоғалтты. Ержан ясаңағы өзі шырамытқан «ерекше» жауынгерден тағы да
көз жазып цалды (Т. А.). Надя мен Тайман кинодан шыңңан бетте өлгі үшеуінен
оп-оңай көз жазды да цалды (3. Ң.).
КӨЗ ЖАНАРЫНЫҢ УЫТЫН ТӨКТІ ©
КӨЗ С¥ҒЫН ҢАДАДЫ Телміре царады;
тесіле, сүцтана царады. Сіз сияқты жан
ашырым болса, түбі менің халім жаман
болмас,— деді Жұмабек көз жанарының
уыіын төгіп, қызға күлімсіреп қарап
(Т. А.).
КӨЗ ЖАНАРЫ СУАЛДЫ © КӨЗІНІҢ
Н¥РЫ ТАЙДЫ © КӨЗШІҢ Н¥РЫ [ОТЫ]
СӨНДІ [ӨШТІ] 1. Бүл жерде цартайды де
ген мағынада. Мен жыламай ңайтейін,
Сақал-мұрты қуарған, Көз жанары суалған (О. Ш.). 2. Өлім исінді, өлімнің хаба
ры келді, өлШ алдында түрды; өлімсіреді.
Ңозғалар халі жоң. Баяу ғана бүйірі солқылдайды. Кәзінің нұры сөніп, сұлың тұр
(Т. А.). Көзінің нұрьі өшіп, өмірдің ақырғы сәті таянып келеді екен (AT).
КӨЗ ЖАСЫ ЖІБЕРМЕГІР! ң а р ғ ы с.
Көрген азабы, азаппен теккен жасы жолыцда түрсын, алдыңнан шыцсын. Жетімдердің жылаған көз жасы жібермегір, ңатыгез. Неге жылатасың оларды (AT).
КӨЗ [КӨЗІНІҢ] ЖАСЫ ҢАБЫЛ БОЛ
ДЫ © КӨЗ ЖАСЫН ИДІ [КӨРДІ] Тілегіне жетті, тобасы цабыл болды. Жан едім
жұртқа зиянсыз, Ңалдым жалғыз тоғайда. Көз жасым кабыл болмаса, Бибі, Фа
тима, Қадиша Жаңсылық назар салмаса
(М3). Тілекті тәңірім берді ме, Көзімнің
жасын көрді ме (М3).
КӨЗ ЖАСЫНА [КҮНӘСЫНА, ОБАЛЫНА] ҢАЛДЫ Ңиянат жасады, кінәратын арцалады. Біздің «анау» да барамыя
деп еді, көз жасына цаларсың деп, жібермедім,— деді Раушан (Б. М.).— Алдағы
ұрпақтың көз жасына цалмаймын десеңдер, соңына еріңдер—деді Ыбырай (М. А.).
Тартып алды еріксіз Жүк артып нарыңды, Көз жасына царамай, Жылатып кемnip, шалыңды (Жамбыл).
КӨЗ ЖАСЫНА СУАРДЫ Өзін цайғымен ширатты. Сәуле: Мені кейде еркектен

бетер ңатал дейді, жұрт. Мүмкін мен өзімді көз жасыма суарып, ңатайған шығармын (Т. А.).
КӨЗ ЖАСЫН көл қылды © көз
ЖАСЫ КӨЛ [Б¥ЛАҢ] БОЛДЫ © КӨЗІНІҢ ЖАСЫН КӨЛ ҢЫЛЫП БҰЛАДЫ ©
КӨЗІНІҢ ЖАСЫН ТӨКТІ [БҰЛАЙДЫ] ©
КӨЗІНІҢ ЖАСЫН КӨЛДЕЙ ТӨКТІ Мұцзарға батып, ағыл-тегіл жылады. Тез басып, демігіп келсем, өзеннің жағасында,
бір түп талдың түбінде көзінің жасын көл
цылып, егіліп, зар жылап отырған Мүслимажан екен... (С. С.) Назгүл... дір-дір етіп,
көзінің жасын көлдеа төге берді (Ә. Ә.).
Бекер, босқа, шешеке-ау, Көзіңнің жасын
бұлама (ҚЖ). Кім тыңдайды қыз сорлы
жылағанмен? Көздің жасын көл цылып
бұлағанмен? Әлди-ай! Шыңырауға түскен
соң, шығу қиын, Жалбарынып тәңірден
сұрағанмен! Әлди-ай! (С. С.). Мұны естіп
әр жердегі биік таулар Көз жасы бүлац
болып, атңьш сулар. Түтінін шығаруға
шарасы жоқ, Ішінде зілзаланың оты ңаулар (С. Т.). Мүңың, зарьщ білем бірге. Бірге екеуміз жылайың. Ңарық болсын жауыз дүние Көз жасымен бүлайыц (Б. К.).
КӨЗ ЖАСЫН ТЫЙДЫ © ЖАСЫ ТЫЙЫЛДЫ 1. Жьілағанын цойды. Әкемнің
көңілін тауып, көз жасын тыяйын деп,
әкеме ңалың малымды өзім айтамын дедім (ҢЕ). 2. Жүбанды, жүбанышы болды,
цайғыдан арылды. Кемпір мен шал ңайғыда еді, өткен жылы баласы аман-сау елге
келіп, ңарттардың көз жасы тыйылды
(AT).
КӨЗ ЖЕТЕР [ЖЕТЕТ1Н] ЖЕР © КӨЗ
КӨРІМ ЖЕР © КОЗ ШАЛЫМ ЖЕР х ал ы ң т ы ң ө л ш е м . Жай көзбен царағанда ажыратуға болатын ара цашыцтыц,
кісінің шолып көре алатын жері. Темір
түн пердесі жаңа ғана көтеріле бастаған
даланы көзімен шолып та келеді. Бадьяның маңында жүрген кісілерден басңа көз
жететін жерде ңыбыр еткен жан жоқ
(Ә. Ә.). Жылбек тобы сирек ағаштың жиегіне шығып, сайды өрлеп, көз көрім жердегі орманға қарай жүрді (Ә. Ш.). Көз көршде анда-санда ағаш араларында отырғая киіз үйлер де көрінеді (С. С.). Арғымақтан туған ңазанат, Шабуыл салсаң,
нанғысыз, Ңазанаттан туған қаз мойыя,
Күніне көз көрім жер шалғысыз (М. Ө.).
КӨЗ ЖЕТПЕЙДІ Сенімді оймен царамайды, ацылы иланбайды. Аһ, не пайда,
есіл сөзім өтпесе, Ойдағыма оның көзі
жетпесе, Маңсатымның бар жобасын жоғалтып, Суың түспен бір ңайрылып,
«Жоң!» десе! (Б. К.).
КӨЗ ЖЕТПЕС 1. Алыс, циыр шет.
(Жай көзбен қарағанда ажыріітуға болмайтын ара қашықтың). Көз жетпеске
бұлбүл да ұшып кетті (Абай). 2. Болжаусыз; таныц емес нәрсе. Ол күнде көз жетпесті көп көздеген, Түгел білім қайда екен
деп іздеген. Жапа-жалғыз білімяен бак
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шықпайды, Өлшеусіздің сыймасын бір сезбеген (Абай).
КӨЗ ЖОҢ [КӨЗСІЗ] БАТЫР ЯСурек
жұтцан, ер жүрек, батыр; анау^мынауды
елең цылмайтын өте цайсар кісі.
КӨЗ ЖҰМБАЙҒА САЛДЫ 1. Тәуекел
етті. Мұғалім шырағым, ләкин, сен оңыған, зиялы азаматсың ғой. Көз жұмбайға
салып, кисьщ кетпесең жарар еді (С. О.).
Көлбеңдеген ит пе, ңұс па? Көп тұруға
уақыт ңысқа, Көз жұмбайға көнген басым, Шыңты дауыс, деді — ұста (Б. М.).
2. Нем кеттіге басты. Берекесіз бала, істің
итін шығарып, көз жұмбайға салып істейДі (AT),
КӨЗ Ж¥МДЫ 1. Нар тэуекелге басты.
Ңайда алып кетсең де, көз жумып, соңыңнан еруге риза болар едім... (С. С.) 2. Өлді.
Ажал жетіп, кез жұмылар күн болса,
Суың жерге сен деп дана енермін (Ж. С.).
Ңызылбастың елінде, Бенде болып жатырмын. Жазым болып көз жұмсам, Бетімді
жабар кебін жоң (ҢБ). Байқұс, ңиналып
жатып, жетінші күні дегенде көз жұмды
(AT). 3. Түк көрмедімге басты. Олай бол
са, ертең Ташмағамбетов «сені ңайда көрдім?» деп, көзін жұмып шыға келсе, тұтылатын Нұрман (3. Ш.).
•
КӨЗ ЖҮГІРТТІ [ЖІБЕРДІ] Шолып царады; шола іздеді; ой жіберді. О не, кәне?— деп Өтеш те дабаттаса бұтаңтап
бойлай, жартастың өне бойына көзін жүгіртті (С. Б.). Максим айналасына көз жугіртіп тұр екен (Ә. Ә.). Көз жіберсем алысңа Көпті көрдім дегенім — Көп зарыңңан
ел екен, Шексіз дала дегенім — ¥лтараңтай жер екен (Жамбыл). Дәрібек айналаға
көз жіберіп қарап тұр (С. О.). Бүгін таң
алдында барлық өткен өміріме көз жугірттж,— деді Ержан (Т. А.). Шоқанның
артыңшылығы сонда,— ол халық тұрмысына кәз жіберді (М. А.).
КӨЗ КӨРГЕН Вірін-бірі білетін, таныс
адам. Аралары онша жаңын болмаса да,
Уәли канша айтканмен, көз көрген, ертеректен таныс адам еді (Т. А.).
КӨЗ КӨРМЕС, Ң¥ЛАҢ ЕСТІМЕС
Ж Е Р 0 К Ө З КӨРМЕС [КӨЗ ЖЕТКІСІЗ]
ЖЕР Аяц жетпейтін алыс-циян, циыр
шет. Есіктегілер өстіп байыған деседі.
Олар бірінікін жасырып, бірінікін көз
көрмес, қулац естімес жерге асырып тұрады екен (С. Төл.).
КӨЗ [КӨЗІ] ҢАРАҢТЫ Білімді, оцыған адам, кекірегі сара. Соңғы екі жылда
ңолданып келген ем-домды істетіп көріпті,
көзі царацты деген бір тәуілке де көрініяті, тамыр дәрі ішіпті (С. О.). Жантас Жүніске: Біз сені ермейді ғой дедік, көзі
царацты адамсың. Біздей надан емессің,
басңа бір жарыққа шығып кетсең, күн көруің де оңай. Біздікі енді тар жол, тайғақ
кешу ғой (М. Ә.).
КӨЗ ҢИЫҒЫМЕН [ҚҮЙРЫҒЫМЕН]
ҢАРАДЫ Ветіне тіктеп царамай, кырын17—160
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дап, көзініц астымен царады. Басын төмен
салып, терең ойдың түбінен өзіне керегін
теріп отырған Темірге Ңазыбек көз циығымен бір ңарап алды (Ә. Ә.).
КӨЗ ҢИЫҒЫН [ҢЫРЫН] САЛДЫ
[ТАСТАДЫ] ®КӨЗ ТАСТАДЫ0КӨЗ ҢИЬІҒЫ ТҮСТІ 1. Көзінің ушымен қарадьі;
царап цойды. Жолға ңыз салды неге көз
циығын (Т. Ж.). Түрегеп түрған Майыр
Ңұнанбайға көз циығын бір тастап байқап
өтті (М. Ә.). Мен қойшыны байдың ңызы,
Мазаң етіп алмайды, Жанына оның жетіп
барсаң, Кәз циығын салмайды (О. IIL). Мұхамөтжан тізесінде жатңан жазуына көз
цаығын тастап отырып, барлық Татья
на хатын іркілмей айта берді (М. Ә.). Өтекелді, Абай жаңда көз тастап цойып,
мәні-жайын айтып отыр (М. Ә.). Мағыш...
Әбіштің жүзіне көз тастады (М. Ә.). 2. Баскөз болды; назарын салып жүрді. Айтқайсың жолдас жарыма, Жас бала қалды
қолында. Көз цырыи салар ерлер көп Еңбекші тап жолында (С. С.). Соған көз цырыңды көбірек сал (М. И.). Темір жолды
бойлап жүргенде, бөлінген жері жоқ па
екен деп ылғиына көз цырын сала
жүру — бұлардың машыңты ісі (С. О.).
КӨЗ ҢИЫҒЫН ТІКТІ Қырындай, тесіле царады, көзін қиғаштай қадады. Төргі үйдің жартылай ашық ңалған есігінен
сығалап: «Бұл не істеп отыр екен» деген
адамша, Тойтың көз цаығын Жаңыпбекке
тікті (М. И.).
КӨЗ ҢУАНЫШ Көзі тоймас цызығы,
коз рацат-мейірі. Ата-анаға көз қуаныш,
Алдына алған еркесі, Көкірегіне көп жұбаныш, Гүлденіп ой өлкесі (Абай).
КӨЗ-Ң¥ЛАҢ БОЛДЫ Бас-көз болды,
царайласты, назар салды, көңіл бөлді. Жақын жерге барсам, Ержан да көз-цұлақ
болар (С. М.).
КӨЗ ҢҰМАРЫ ҢАНДЫ Царап, көріп,
цумардап шыцты.
КӨЗ Ң¥НЫ ҢАЛДЫ д и а л. Әкесінің
көз цуны цалды (Жамб., Сар.).
КӨЗ Ң¥РҒАТТЫ Жылағанын. цойды,
жасын тыйды. Көз цұрғатып екі қарт,
Арсаланып сүйегі, Кемсең кағып иегі,
Сүйеуім тыңда ер деді (Жамбыл).
КӨЗ [КӨЗІНІ ҢЫЗАРТТЫ 0 КӨЗІ
ҢЫЗДЫ [ҢЫЗЫҚТЫ] Ңумартты, әуестене ынтыцты. Қасеке, амансыз ба, жақсы
күйде, Көз цызартпай ңонаң бол біздің
үйде (Ш. Ңош.). Бірак, балаңа сәлем айт,
ендігі жерде Мезгілбайдың карындасына
көзін цызартса, сирағын сындырамын
(ЛЖ). Баланың мына ойыншыңқа көзі
цызды білем, бере сал, тағы істеп аларсың
(AT).
КӨЗ ҢЫЛДЫ 1. Қыр көрсетіп, эдейі
істеді, көрсін деп істеді (айтты). Құнанбай... дәл сол жиынға көз цылып, Тәкежанға ңалаға шап,— деді. Отряд әкеп,
кырғын көрсін бұл тентек ел,— деп бұй-
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ырған-ды (М. Ә.). Ңисық сержант әдейі
кез қылғанын жасырмай, «тез қимылдаңдар»— деп, солдаттарына дауыстап қойды
(Т. А.). 2. Қарауыл цойды, айғаща цойды. Кемпір аңдаусыз болсын деп, жас баланы көз цылып ңойды (AT).
КӨЗ ҢЫРЫНА АЛДЫ Еацылады, назарынан таса етпеді. Басқалардан бұрын
қарындасын көзінің цырына қаттыраң an,
суың қабаң астынан бағады да отырады
(Ә. Н.).
КӨЗ ҢЫСПАЙЫ БАР Ы\мы-жымы бір.
Миронов Есейдің иығына қолын салып,
бетіне бетін таңап тұра ңарап: «Білсемші,
өзің біздің санинструктор қызбен көз
цыспайың бар ма еді»,— деп, әзілдей сөйледі (Ә. Н.).
КӨЗ МАЙЛАНДЫ Көз тойды, көз тұшынды. Жасауға үйге жиған көз байланды, Жібекке алтын, күміс, көз майланды.
Ңыдырып күйші көзі түскен кезде, Айдаhap алдындағы ңызға айналды (I. Ж.).
КӨЗ МАЙЫН АҒЫЗДЫ [ТАУЫСТЫ]
1. Зарланып, өксікпен жылады. Жылайын, жырлайын, Агызып көз імайын, Айтуға келгенде, Ңалқама сөз дайын (Абай).
2. Ңадалып, көп іс істеді. Ермектің көп
шыбынның бірі емес, тінтінектеп, көз
майын тауысып, бойына нэр жинап жүргенін Жұмабек кейінірек білді (Т. А.).
КӨЗ МӨЛШЕРМЕН [МӨЛШЕРІ] Шамаімен, жалпы нобаймен; көз таразысымен. Екі ауылдың ара ңашыңтығын көз
мөлшермен-ац айтуға болар (AT). Ңу шал
көз мөлиіерімен-ац баяғыдан шамалап
отыр еді (AT).
КӨЗ ОЙДЫМ Көздей ойдъцж-ойдым.
Тек бір шалғайына бастырған көз ойдым
бөз жамау сұр шекпенді аламыштап тұр
(Ә. Н.). Ауыл жанындағы мұз айдын көз
ойдым ойыңтарға толы (AT).
КӨЗ САЛДЫ [ТАСТАДЫ] Қарады;
көзін тікті; көңілі бөлінді. Жарандар,
тыңдай берсең, мінекей сөз, Маңдап Сейфүлмәлік салады көз, Жақындап тау басына шыңңан шақта, Алдынан бір жолбарыс жолықты кез (ҒН).

рай берем бейне ғашың (Т. Ә.). Ңызға де
ген жасауға көз сүрінеді (AT).
КӨЗСІЗ ЕРЛІК Хауіпті жол, қатерлі
іске бастаган әрекет. Бала баста жақсы
көрген албырт жүрек ңыз көзінше қадірлі
болып көріну үшін, Байтабанды кейде
көзсіз ерлікке де жетектеген жоқ па?
(I. Е.).
КӨЗСІЗ КӨБЕЛЕК От пен суға түсерін білмейтін адам жайлы айтылады.
Сен деген ңазір көзсіз көбелексің... өзіміздің түсінікті тілмен айтқанда — массың. Арақңа емес, сұлу ңыздың буына
массың (М. И.) Сорлы, көзсіз көбелек,
өртенерсің, күйерсің (AT).
КӨЗ ТАЛДЫ Діңкелеп шаршады. Көк
тұман алдыңдағы келер заман, Үмітті
сәуле етіп көз көп қадалған. Көп жылдар, көп күнді айдап келе жатыр, Сипат
жоқ, сурет те жоқ көзім талған (Абай).
Қарайып қара көлде ңамыс калды, Ауылы ғашың жардың алыс қалды. Ауылы
ғашык; жардың алыс қалып, Сағынғаннан қараумен көзім талды (М. Сұл.).
КӨЗ ТАЛДЫРЫП, КӨҢІЛ ҢАЛДЫРДЫ Көп зарыцтырды, көңілден кете жаздады. Амансың ба, Аңан... көз талдырып,
көңіл қалдыра жаздап, әрең оралдың-ау,
Ақан... (Ғ. М.).
КӨЗ ТАНЫС Жүз көрісіп жүретін
жан. Әбдінің көз таныс, тамыр, дос дейтін
сенімді үйлері осы затонда (М. Ә.). Екі
жақ бүйірден шыңңан екі банды бұл кез
де Бекболды қоршап, таңап келіп еді.
Бекбол бір-бір қарап алды. Біраң, олардың ішінен көз танысты ұшырата алмады (М. Ә.). Ойлап ем бұндай сөзден сізді
алыс деп, ¥ят-ау жауаптассаң біз шалыс
кеп, Ңызыңңан, таңдаған да жігітім жоқ,
Не деймін, көрмей жатып көз таныс боп
(М. Ә.).
КӨЗ ТАҢДАЙДЫ Еөзді цызыцтырады. Етіндей жас баланың білегі бар,
Ажымсыз ақ саусағы іске ыңғайлы. Ңолаң ңара шашы бар жібек талды, Тұрғандай толқын ұрып көз таңдайды (Абай).

КӨЗ СҮЗДІ Телмірді, жалынышпен
ңарады; тілемсектенді. Аулым жайлап
отыр көк сеңгірді, Көз сүзіп сіздің жаңңа еңсем құрыды (Жамбыл). Жасымнан
жетім едім көңлі сынық, Өнерім артық
емес ондай ұлық, Еңбекпенен көз сүзбей
күн көремін, Харакетім — суретші, бояушылық (Абай). Сұлуды сылаңдаған көзде сүрме, Ңашанда ұмыта алман жүр
есімде. Іздейін рұқсат берсең атажаным,
Көз сүзіп жылағанша әлде кімге (ҒН).

КӨЗ ТАРТАДЫ [ТАРТТЫ] Көзге туcedi, көзді алады, көңіл аударады. Дүние
бай емес, не бары беті сүйекпен өрнектелген әдемі ағаш кереует, көздің жауын
алатын сары ала сандың пен көнетоз болса да, көз тартатын ала сырмаң (Ә. Ә.).
Балңия көз тартар көрікті болмағанмен,
заманымыздағы ңазаң ңыздарының ішіндегі еркін мінездісі, өткірі болды (Т. А.).
Ңұс кепті пері болып көкте ңалқып, Ала
тау үстінде ұшсаң көз алартып. Іздесем
мына ңызды ойдан, қырдан, Көрінсе
жерден бір күн көзім тартып (I. Ж.).

КӨЗ СҮРІНЕДІ 1. Тіпті көп, иіексіз
мол; көптігінен айыра алмай, көз жаңылысады. Тойға жиылған жұрттың көптігіне көз сүрінеді (AT). 2. Әдемілігінен кез
жаңылысады. Көз сүрініп үйге биік, Ңа-

КӨЗ ТАСАЛАП Еөзді ала беріп. Ңайыспай, дәу бұргысын тік ұстаған, Тіресіп, әлі тастап тұр Степан. Иығын көз
тасалап ңозғап ңойып, Аңан да құдіретті
бұл іске таң (Ң. Б.).
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КӨЗ ТИГІШ Сәл нәрсеге ауырып цалғыш. (Бұл жерде кедергіге кезіккіш де
ген мағынада). Жаңа бастаманың жас
ботадай көз тигіш, кінәмшілдігі бар. Сол
жас ботаны аман өсіріп, жанпоз атан
дәрежесіне жеткізу үшін көп күтім, еңбек ңажет (Ғ. Мұс.).

КӨЗ ¥ШЫНА КЕТТІ Алысца ұзады,
цашыцтады. Абай көз үшына кетіп ұзап
алып, ылғи жапа-жалгыз шауып отырған (М. Ә.). Ңозғалған отарба жүрісін
бірте-бірте шапшаңдатып, демде алыстап,
көз үшынан ғайып болғанша, жолына
телміре ңарап мен тұрдым (М. И.).

КӨЗ ТИДІ [ӨТТІ] © ТІЛ-КӨЗ ТИДІ
Біреудің назары гүсіп ауырды. Ңұлагер
ңуанышпен ңосып едім, Алдыңнан үмітпенен тосып едім, Жиылып арғын, най
ман қарағанда, Тіл мен көз тиер ме деп,
шошып едім (I. Ж.). «Ең болмағанда,
көзі тіимесе жарар еді» — деп ңорықты
жұрт (С. М.).

КӨЗ ¥ШЫНДА Алыста, жырацта;
көз жетер-жетпес жерде. Көз үшьінда
бұлдырап көрінген адамдардың әйел екенін, еркек екенін айыра алмаймыз
(Б. М.). Айдалған астың аты алыс жерге,
Болар ма қыз қашқанды жаңын жерге.
Шыңты шаң көз ұшында ақ шүйке боп,
Ңұлдырап ат ойысты Ңусақ көлге (I. Ж.).
Сол кезде, әлгі аңтар келген жақтан көз
ұшында шауып келе жатңан бір атты кісі
көрінді (С. С.).
КӨЗ [КӨЗІ] ҮЙРЕНДІ Қаныц-таныц
болды. Кейде, әсіресе, қара суықты күз
айларында, шөптің гүлі ұшып, жапырағы солған мезетте, көзі үйренбеген тосын
адам, ңойдың не жеп корек ететініне
таң қалады (М. Е.). Үлкен қалаларға көзі
үйренген адамға бұрынғыдан үйлері аласарып, аумағы кішірейіп кеткен тәрізді
(Т. А.). Ңабыланнан ңорыңпаңыз, үйге
бір-екі кіргеніңізді көрсе, көзі үйреніп,
ырылын ңояды (AT).
КӨЗ [КӨЗІІ ШАҒЫЛЫСТЫ Тіктеп
царай алмады. Шытңыл күнде ширыға
аяңдаған топ, ңара бурыл орманды кейін
тастап, ақша ңарына көз шағылыстырып,
жазыққа шықты (Ж. Ж.).
КӨЗ ШАЛДЫ Көріп цалды, көз циығы түсіп кетті; байцады. Раушан адамын
түстей алмады, ерні қызарған бір әйелді
ғана көзі шалып қалғандай болды (Б. М.).

КӨЗ ТОҢТАТТЫ Аньщтап царады,
кідіріп царады\ көңілді алаң етті. Беті
бүркеулі күйде ешкімге көз тоцтатып, іркіліп ңарай алмаған Мәкен (М. Ә.). Семен
Степанович Нұрбайдың хатын алып оқи
алмаса да, көз тоцтатып ңарап өтті (Т. Н.).
КӨЗ Т¥ТЫП ОТЫР Ацдып, бағып
отырды. Тоқтамады кідіріп, Өте шықты
ңарғытып, Сөйлесе алмай Қамбарға Тағы
да қалды арманда, Отырған сұлу көз
тұтып (ҚамБ).
КӨЗ [КӨЗГЕ] ТҮРТКІ БОЛДЫ [ДЫЛ
ДЫ, ETTI] Көзге шыццан сүйелдей болды, көзге көп түсті; шет цацпай цылды.
Бүкең-бүкең байым жүр, Сырғанап аяқ
тайып жүр, Ңайда барса көз түрткі, Күлкіні таза ңойып жүр (Б. М.). Жалғыз
баламды өгей әкенің көз түрткісі еткім
келмейді (AT). Көл — өлік, қаз-ңуы жоқ
дауыстаған, Ңалған ңұс — қарға, шөже,
сауысңаннан. Көтеріп көтеремін көз түрткі боп, Арсыз жоң азың-шөбін тауысңаннан (I. Ж.). Барлық Ырғызбай Дәркембайды содан бері көзге түрткі цып, шетке қағып, ңырына ала беретін (М. Ә.).
КӨЗ [КӨЗІН] ТІКТІ
[ҚАДАДЫ]
1. Қадала царады, тесіле царады. Дәрмен
әуелі азғантай бір үзіліс жасады. Жанжаңтан бұган көз тігіп отырған достар
жүзін барлап шықты (М. Ә.). Нияз бен
Отар аттарына мініп, көздерін цадап ауыл жаңңа ңарай жүрді (С. С.). Таңаттың
көз тіккені — Шәбіктің жалғыз қызы Сәнім болды (Ғ. С.). Базаралыға ентелей
түсіп, көзіне көз цадап, «осынымды,
ұмытпа» дегендей етіп, Оразбай салмағы
ауыр, мәні көп бір сөздер айтып кетті
(М. Ә.). Адам ойы шарң ұрып, Алыска
көзін цадады (М. Әл.). 2. Тағдырына көз
жіберді, ойлады. Біз ауыл мәдениетін
көтеруге, ауылдың келешегі жолында
ңызмет етуге жіберілген адамдармыз.
Оның ертеңгі күніне көз тікпей отыра
алмаймыз (М. И.).
КӨЗ ¥ЙҢЫҒА КЕТКЕНДЕ, К...І Б¥ХАРҒА КЕТЕДІ © КӨЗ ҰЙҚЫДА, К...І
БҰХАРДА ¥йцтап жатцан кісі ештеңені
аңғармайды деген мағынада.

КӨЗІ АҒАРДЫ [АҢТЫІ 1. Ботадай
боздап, зар жылады; еңірегенде етегі
толды. Бет-аузыма ңарашы, Мендей көзің
ағарсын, Жолдасыңды сабайсың, Жақсылык; қайдан табарсың (ҚамБ). 2. Соцыр
болды. Мұндай сұмдық болар ма? Ақ
сұңқар құстың баласы, Қасңыр тарткан
жемтікке Ағармай көзі ңонар ма? (М. Ө.).
Жыла, жас ойып көз ағарсын, Шыда,
жаспен күнің тазарсын. Сыпыра кедей
түсті соңыңа, Сірә, көріңді өзің қазарсың (Б. М.).
КӨЗІ АЙТТЫ Не ойы барын цас-цабағынан (көз царасынан) білдірді. Кластарымыз сізге ұнамайды ғой деймін, шамасы,— деді Бану күле сөйлеп.— Оны
ңайдан білдіңіз? — деді Жаңыпбек те
күлімсіреп.— Бет пішініңіз, әсіресе көзіңіз айтып тұр (М. И.). Түріңнен білдім
көңілің кеткендігін, Сипаты ңыздың сарсаң еткендігін, Ішіңде не барлығын көзің
айтып, Сабырыңның білдіріп тұр кеткендігін (М. С.).
КӨЗІ АЛАҢАНДАЙ [ШАРАДАЙ,
АТЫЗДАЙ, ШАҢЫРАҢТАЙ] БОЛДЫ©
КӨЗІ ҮЯСЫНАН [ШАРАСЫНАН] ШЫҢТЫ Не істерін білмей, цатты састы, үрейі
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үшты. Бай көзі алацандай болып, ңорңып
кетеді (ҚЕ).— Эй, инженер, тый мына
қатыньщды. Өзің тағы партийный адамсың, арыз берсем, екі көзің алацандай болар, — деп жұлңына түсті Кермеңас
(С. Ад.). Генералдың көзі шарадай болып
кетті (I. Е.). Көзі атыздай боп, кемпірге
шошына, жалт ңарады (Ә. Н.). Ңара көздері ұясынан, шығьт, біресе олай, біресе
бұлай жүгіреді (Ж. Ж.). Ңасымдағы жолдасым орысша білмейді. Екі көзі шарасынан шығып, зөресі қалмай отыр (С. С.).
Саламат көзі шаңырацтай болып кеткен-

ТЫ [ЖОҒАЛДЫ, ӨШТІ] Біржола цұры
бы; жоц болды, жоц етті, ініне су цүйылды. Кім дейсіз әр халықты тентіреткен? Әуелгі үш түрлі оңу түпке жеткен. Бұл үшеуі көзі батып көмілгенде,
Кейінгі жалғыз максат көкке жеткен
(С. Т.). Ңызыл мола болысына ңараған
ңан ңұйлы ұрының ауылы — Аңымбет
ауылы бар. Жеті бірдей атымды алып
барып, көрінеу көзін жоғалтты,— деді
Дәркембай (М. Ә.). Кіші іні, үлкен аға,
осы сөзім, Абайлап, ақыл салып, ойлашы
өзің. Тартсам мен жарты тиын тамағыма, Ризамын олда-білде жоғалт көзін
ДІ (Ғ- С.).
Егер де менен құтылғыларың кеКӨЗІ АІПЬЩ Білімді адам, тереңнен (С. Т.).
мені қатыны өлген Боранбай балаойлайтын жан. Ойласам, барласам, надан ліп,
сына бермек болса, мен өзім-аң көзімді
сахарадан, ңараңғы қауымнан шығып, жоғалтайын
(С. С.). Ңұрт көзін, жоғалкөзі ашыц адам болғанымды мен енді
ел шетінен, Күнәға батқан мұнұмытсам керек,— деді Абай (М. Ә.). Бұл тыңдар
дар белшесінен (Ғ. Ң.). Егер айтқанды
ауылдағы көзі ашыц деген екеуміз-ақ тыңдамайтын
болсаң, тезінен цараңды ба
болғандықтан, Ңамзамен сырлас, достас тыр,
ұңтың ба? (Ә. Ә.). Бомбалаушы самобоп кеттім (С. М.). Көзі ашыц, көкірегі леттердің
царасы жоғалысъшен, фашисояу данышпандар, Оянсын, ұлға, қызға тер артиллериясын
бастады
дауыстаңдар, Білімді, ойлы, милы апала- (Ә. Ш.). Өкінішті күндеройната
біржолата
өтіп,
рым, Бостандық бірдей болсын қалыс- царасы өшті (Ғ. М.).
Паңдар (Б. К.).
КӨЗІ Б¥ЛАУДАЙ [БІЛЕУДЕЙ, ДОКӨЗІ АШЫЛДЫ © КӨЗ [КӨЗІН] АШ- БАЛДАЙ] БОЛДЬІ Еөзі, көз еті күп боп
ТЫ 1. Көкірегін, санасын оятты; санасы істі. Көп жылап, көзі бұлаудай болған
оянды, өмірді білді, таныды. Дәркембай- баланы жұбатыпсың (AT).
ай! Жокшылык пен жалшылық ел ішін
КӨЗІ ЖАРҢ ЕТЕ ТҮСТІ Жаны рацат
кеулеген ғой. Сенің көзіңді қыран көзіндей етіп сол ашцан екен. Өз көзің ашы- тапты. Бір тостак кымызды ішіп жіберіп
лумен бірге, менің де көзімді қоеа ашып еді, көзі жарц ете түсті (AT).
отырсың десем керек ңой! — деді Абай
КӨЗІ ЖАУДЫРАДЫ [МӨЛДІРЕДІ]
Дәркембайға (М. Ә.). 2. Сордан арылды, Қиылып царады. (Көбіне күнәсыз, адал
теңдікке, еркіндікке цолы жетті. Черны ңарас туралы айтылады). Әшім осы «Шаңшевский алпауыттар мен патшалың тәр- паң» тұсында Жалтыр станциясына бар
тібіне қарсы қайраулы ңара балтаны са, ңасынан бір кішкентай бала ңалмай,
ашумен сілтесе ғана, көптің көзі ашыла- орала береді. Айтар сөзі жоқ, ңұр көзі
тынын айтқан екен (М. Ә.). Несін айта- жаудырап, бірдеме дәме етіп, ілесе береді
сыз, Абай аға! Үш-төрт жылдың ішінде (М. Ә.).
ол балалардың өздері де өңкиіп, зіңгітКӨЗІ ЖАУТАҢДАДЫ Телміре, мүсәтей жігіт боп алды. Сонымен көзім ашылды ғой — деді Рахым (М. Ә.)- Жыл сай- пірси царады. Ңызының көзі жаутаңдап,
ын, ай сайын, кейде, тіпті, күн сайын әкесінен ғапу өтінгендей, үйде отыру
көргеніміз бір тепкі. Көз ашылар бар ма айыбы өзінен емес екендігін білдіргісі
сірә, бұл дерттен — деді Әбді Абайға келгендей (Б. М.).
(М. Ә.). 3. Бір нәрсеніц тиегі ағытылды;
КӨЗ ЖЕТПЕС [-ТЕЙ] 1. Үшы-циыры
жолы ашылды, цолайлы жағдай туды. жоц, үшан-теңіз, өте көп. Көк ала тұлПештің алдына жайғасып алған соң, әң- пар ат мініп, Көк ала желек көтеріп,
гіме көзі ашылып, сөз де еркін шыға бас- Көкше келді жолменен, Еөз жетпестей
тады (Ғ. М.). Сіздің ұсынысыңыз бағалы қолменен (Манас). Кең далаға көз жетекендігіне шек келтіріп жатудың ешбір пес Тұлпарымды ұшыртсам, Ңалқашыма
жөні жоң. Бұл пікіріңіз көп ойдың көзін мойнымнан, Айрылмастай ңұштыртсам
ашып салды,— деді Жаңыпбек (М. И.). (С. С.). 2. Пайымдап болмайды. Азулысы
4. Сауаттанды, білім алды. Бізге ең алды- алыптың Ашуланса тістеген; Айласына
мен не керек? Білім жарығы керек. Өзі- көз жетпес, Астына жанның түспеген
міз надан өтсек, ендігі нәсілімізді болса (I. Ж.).
да тез оңытып, дүние танытып, көзін
КӨЗІ ЖЕТТІ © КӨЗШ ЖЕТКІЗДІ
ашуымыз керек, — деді Абай (М. Ә.). Еліміз караңғы, көзін ашатын мектеп жоқ 1. Еэміл сенді; ацицатына цанды. Ңара(М. А.). Бірен-саран оңып, көзі ашылған ғым, Мүрат, Александр, осы қырағылық
әйел болмаса, көпшілігі әлі күнге ошаң- дегенді көп айтып едіңдер, текке айтпатың үш бұтынан шыға алмай отыр (Б. М.). ған екенсіңдер ғой. Шыдай-шыдай келіп
ем, көзім жетейін деді (М. Ә.). МағрипаКӨЗІ БАТТЫ [ЖОҒАЛДЫ, ЖОЙЫЛ- дан ақша сұрап көрген өнері жоқ, біраң...
ДЫ, Қ¥РЫДЫ] © КӨЗШ ЖОҒАЛТТЫ сұрай қалса, өзінің қалай да ала алаты[ЖОЙДЫ, КҰРТТЫІ © КАР АСЫ БАТ нына көзі кәміл жетті (3. Қ.). Сол күнге
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жету өзімізге арман, көзітізді жеткізу
саған да, маған да, бәрімізге де қарыз
(Ә. Ә.). Сонда адалдығына көзін жеткізу
ме? (3. Ш.). 2. Анъщтап айырып кәрді,
ажыратты, таныды. Жассың ғой, шырағым, көзің жете ме, ңарашы, анау мұнартңан қойнаудың бергі тұсын ала қара!
(AT).
КӨЗІ КӨЛ ЖАСҢА ТОЛДЫ Қайғымен зар еңіреді. Мүсәпір болып ңаңғырып, Көзім толды көл жасца (М3).

келеді, тастайын десе, көзі цпмай, тастамайын десе, алпыс табақ ділләні ңимай-

КӨЗІ КӨР [СОҚЫР] БОЛДЫ Мүлде
көрмейтін болды, эз болды. Көретін көзім
көр болды, Бір перзентке асық боп, Аққан жасым тыя алмай, Перзенттің дағы
өтеді (АБ).
КӨЗІ ҢАНЫҢ Жете білетін, білгір
кісі.— Осың дұрыс! — деп ңоштады Темірхан.— Сонда ңай заводқа бармаңшысың? — Соны көзі цаныц сендерден сұрағалы тұрған жоқпын ба? — деді Ңалихайдар (ЛЖ).
КӨЗІ ҢАРАЙДЫ 1. Қарны ашты,
аіиыцты. Әли ңарны ашқанда, Қарайып
көзі сасканда, Отырған жоіү Әбіжан
(I. Ж.). Таусылып көзі царайса азықтүлік, Кеулесе неше жерден жанжал-бүлік, Тіл шалып, ой болжамао шеберлікпен, Ңозғаса бір капитан жөнін біліп
(I. Ж.). 2. Ацсары цатты ауды. Әйел таба
алмай, көзі царайып жүрген жігіт түс
көрген кісідей мәз, әоіресе, үлбіреген сұлу
қызбен катарласып шіркеуге кіргенде,
төбесі көкке жетті (Ә. Н.).
КӨЗІ ҢАРАҢАТТАЙ Мөп-шөлдір, сүйкімді цара көз. Ойпырмай, жан сәулем,
Ғалия, ңабағың, Күндей аппаң тамағын,
Ңарацаттай көзіңе Ңұмарлана ңарадым
(С. М.).
КӨЗІ ҢАРАУЫТТЫ Қатты шаршады,
басы айналып, көзі көрмеді. Абай жүрейін десе, көзі царауытып, басы айналып
ңұлап қалады (М. Ә.). Ілгері жүрерін,
не кейін кетерін біле алмай, Раушан
ағашқа жабысып тұрды да ңойды. Бір
сәтте басы айналып, көзі царауытып кеткендей болды (Б. М.).
КӨЗІ ҢАРЫҢТЫ Көзі шағылысып,
царай алмай цалды. Ңара жерге кар
жауса, Нұрлы көзі царығар, Туысқанын корлаған Жалғыздыктан зарығар
(ШС).

КӨЗІМЕН АТТЬі Отты көзін цадады;
тесіле, үціле царады. Иә, заман сендердікі ғой,— деді Дербісәлі екі ұшты етіп.
Содан кейін Мұратты көзШен атып жіберердей оқталып ңалды (Т. А.). Ңызының
қылығын шешесі ұнатпай, бір шайды
ісвзімен ата жүріп, зорға берді (Т. Н.).

КӨЗІ ҚИДЫ Дәті шыдады, цолы бар
ды. (Көбіне, өкінішке орай айтылады).
Атаңа лағынет, Бекежан, Көрсетпе маған
түсіңді, Бітіріпсің ісіңді, Ңайтып көзің
циды екен Сол секілді мүсінді (ҚЖ). Көзіндей құралайдың жәудіреген Көмді
екен қандай адам көзі циып (ХӘ).
КӨЗІ ҢИМАДЫ 1. Бергісі келмеді,
іштей цызғанды. — Мейлің, — деді Аңаш
ңолын сілтеп, өзі көзі цимағандай ңұсқа
ңарай берді (С. Баяз). 2. Ар-ұяты жібершеді. Қазар деген дарияға тастайын деп

ды (М3).

КӨЗ ІЛЕСПЕДІ Шапшац цимыл туралы айтылады. Бір кезде ңүмай керіліп
тұра ңалған ңасқырдың өкпе тұсынан
зуылдап барып, оның баурынан сып етіп
өткендей болды да, ңайтқанына көз ілеспей, үстінен қарғып, бері өтті (А. X.).
Елемес қайланы ұрғанда көз ілесчейді,
тістеніп, бар күшімен ұрады (С. Е.).

КӨЗІМЕН [-НЕН] ТІЗДІ Бүл жерде
кәптеп, лек-легіімен деген мағынада. Атаңа нәлет, Жәңгір хан, көзінен тізіп айдады-ау, Орынбор деген қалаға (Ш. Ж.). Ак
патшаны да, сол патшалың Россняның
отарлық саясатын жүргізіп, бұқараны ңанап жатқан «Жаңа закунның» ұлықтарын да — жандарал, майыр, князь, тілмаш,— бәрін де көзінен тізді. Солардың
жемтіктесі — би, болыс, ауылнайларды
аямаған Шортанбай олардың өзін де сілтейді (С. Тал.).
КӨЗІМНІҢ ҢАРАШЫҒЫН СУАЛДЫРДЫ Зар плетті\ жылай-жылай, көз
жасым ада болды. Басында екі бүйірін
таянып, ақ піашын жайып, кәрі, шандыр
бетін жоса-жоса қылып тырнап тастаған
шүйкімдей ңара кемпір: Атаңа нәлет,
хан Кене, Басыңа түссін ойран-ай! Суалдырдың көзімніц царашығын ойбай-ай!—
деп ңарлыңқан дауыспен зар еңірейді
(I. Е.).
КӨЗІМНІҢ Н¥РЫ [ШАМШЫРАҒЫ,
ҢАРАШЫҒЫ] Өте цымбатты, аса асыл
мағынасында айтылады. Көзтнің нұры,
шырағым, Ашылмаған құрағым, Сен кеткен соң болар ма, Менің бір хасыл мурадым? (ҒН).
КӨЗІН ШЕЛ [АҢ ШЕЛ] ҢАПТАДЫ
1. Еш нәрсені көрмейтін болды. (Көрсе
де, көргісі келмейтін, білсе де, білгісі
келмейтін кісі туралы айтылады). Кәзіңді кесір деген шел цаптаған ғой, болмаса,
бауырыңның мүшкіл халін көрер едің
(AT). 2. Надандыц, білімсіздік жецді. Танымассың, көрмессің, Қаптаған соң көзді
шел, Имансыздық әзелден Ңызылбастая
қалған жол (Абай). Тағдырмен адам кектесіп Қаптаған соң көзді шел. Тайталаста
тапталып, Ңор болды-ау бейуаз момын
ел (С. Б.).
КӨЗІН АЛА БЕРЕ Көрсетпей, назары
басца жацца ауғанда. Ол Ебейсінге ырза
болып, жұрттың көзін ала бере, оған жылы шыраймен күлімсіреп, басын изеп
қойды (Ә. Н.).

КӨЗІН
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КӨЗІН АЛДАДЬІ |[АЛДЫ] Сырттай
шындыцты айтцан болып, жалғандыцца
жалтарды; алдап-сулады. Айттым деп
ол ойлады құдай сөзін, Айтты ма, алдады ма жұрттың көзін. Түсіндірмей, сырнайша, құр әндет деп, Ңұдай ңашан сайлапты оның өзін (С. Т.). Шалдың көзін
алдап, істеген боп, ңұнжың-ңұнжың етті
(AT).
КӨЗІН АЙЫРМАДЫ [АЛМАДЫ, АУДАРМАДЫ] Тесіле царады. Сөзінің өз
тыңдаушысына эсер еткенін байқағандай, Тұрағұлдан көз алмай қарап отыр
(М. Ә.).
КӨЗІН АППАҢ ҢЫЛДЫ Алдаті кетті,
ізін таптырмай кетті, ұстатпады. Шиырдан-шиырға соғып, із жоғалтып, ңуғыншының көзін аппац цылатын Есімбек
сияңты жырындылар өміріне жымын білдірмейді (I. Ж.).
КӨЗІН АТТГА АЛМАДЫ 1. Азаптан,
бейнеттен, т. б. цүтылмады. Көне өмірдің
азабынан көзін аша алмаған еңбекші халық біздің заманда ғана бақыт жолына
түсті (AT). 2. Пацсып бітіп цалды, мандымсып болып цалды. Байқұс, кеше ғана
жаланып жүруші еді, күйеуі бастың болғанға көзін аша алмай қалыпты (AT).
КӨЗШ АШПАҒЫР! ң а р ғ ы с. Жацсылыц көрмегір деген мағынада. Таң атқан соң ңарасам, көзін ашпағыр! — май
жағылмаған етігім өкпелеп, түнде ңашыпты да кетіпті (ҢЕ).
КӨЗІН БАҢЫРАЙТЫП ҢОЙЫП Көз
алдында, көзінше, көзбе-көз.—...Не деген
сұмдық! Көзін бацырайтып цойып, біреудің жерін тартып алмаң (Ғ. Мұс.).
КӨЗІНДЕЙ КӨРДІ Дэл өзіндей санап,
цадірледі. (Көзі көрген заты ретінде ңымбат, ңадірлі етіп санау жағдайында айтылады). Ңарағым-ай, қаза тапқан жалғызымның аты еді, көзіндей көруші ем,—
деді (Ж. Т.). Жалғызымның дүниесі еді,
өзіндей болмаса да, көзіндей көріп. жүр,
өзгеге бере көрме (AT).
КӨЗІНДЕ ҢАЛДЫ д и а л. Көзге түсті, көрінді. Тұзы көтеріліп, жұрттың көзінде цалды (Ң. орда, Арал).
* КӨЗІНЕ АЙТТЫ Өзгеге емес, тура өзіне айтты. Саған айтоам, әкеңнщ өз көзіне
айтцаным! Татуластык, табыстык, деп ек
кеше тамам Арғынның тобында. Сол татуласқан сиқым осы ма? — деді Байдалы
Абайға (М. Ә.).
КӨЗІНЕ БАСТЫ Айып, мінін бетіне
баттита айтты. Жиналыс соңында Ңайдар сөйледі. Нұржанның бақайшағына
дейін шағып, соңғы айдағы шәлкес мінезін көзіне басты (3. HI.).
КӨЗІНЕ ҢАН ҢҮЙЫЛДЫ [ТОЛДЫ]
Қатты. ызадан көзі царауытты; жауыцты. Қан цұйылып. көзіне, Тартылып алңым демікті. Желігіп те, демігіп, Екеуі
жетіп келіпті (Н. Б.). Ңараменде: Ағай-

ын, көзіңе цан толып, түгіңді сыртыңа
теуіп, бүгінгі сөзге осынша түйіліп отырсың (М. Ә.).
КӨЗІНЕ Ң¥М ҢҰЙЫЛДЫ Өлді, көмілді (АС). Бұл адам көз сүйегі,— деді ханға. Тоя ма адам көзі мың мен санға?
Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, Өлсе.
тояр көзіне цүм цүйылғаида (Абай).
КӨЗІНЕН [КӨЗІНІҢ] СОРАСЫ АҢТЫ
© КӨЗІНІҢ СОРАСЫ СОРҒАЛАДЫ Көзінен былшығы ағыті, жасы тегіліп, бейберекеті кетті. Орта жастардағы әйелдер,
көзінен сорасы ағып, күпісіне ңымтана
түсіп, ңымыз саудасын істеп тұр (Б. М.).
Анау шал көзінен сорасы ағып, жылап
сөйлеп, жан-жағына жалт-жалт қарап
отырды. Біраң, ол ңанша зарласа да, ңанша қараса да, даусын естіген құлаң жоқ
(I. Ж.). Соңыр көзінің сорасы сорғалап,
тұншығып келеді екен (ҢЕ).
КӨЗІНЕН ОТ ШАШТЫ © КӨЗІНЕ ОТ
¥РДЫ Ашу-ыза төкті, ызбар шашты. Еөзінен отын шашып, деді ұлықтар, Ісім
түссін, патшағар, сеніменен (АЖ). Иә,
сен не дейсің бұған, Комиссаров? Меха
ник көзіне от үрына ңарады (М. Ң.).
КӨЗІНЕН ОТЫ ЖАНҒАН © КӨЗІНІҢ
ОТЫ БАР Өткір, жігер-цайратца толы,
алғыр мағынасында. Ңыз абайлап қараса, қасындағысы үсті алба-жүлба, бетаузы кір-кір, бірақ, көзінен оты жанған,
орта бойлы жас жігіт (ҢЕ). Жетімдіктен
өтіпсің, сонда да көзіңнің оты, талағыңның биті бар бала екенсің (НІС). Түсі
жарңын, Бетінде нұр, Қос көзінен От
жанып түр Ақ сақалды бір адам (Ә. Т.).
КӨЗІНЕН ТАМНІЫ НІЫҢПАЙДЫ Еүл
жерде ацын жылаумен жасы таусылды
дегенді айтыті отыр. Жырлауға жыр,
жылауға бір Таімшы шыцпай көзінен
(Б. К.).
КӨЗІНЕН ТАСА ҢЫЛМАДЫ Көзден
сырт болмады, жіті бацылады. Ңырда
жүр қалың жылңы шұбатылған, Ыңпайды ңарлы ңұйын, сұрапылдан. Қылмайды көзден таса совхоз қарты Бойынан
ерен еңбек буы атылған (ЛЖ).
КӨЗІНЕ ТОПЫРАҢ ШАШТЫ [САЛДЫ] 1. Жамандыц істеді. (Көбіне, көзі
жоқ кісі, не марңұм кісіге жасалған
ңиянатңа байланысты айтылады). Досыңның жақсылығын ұмытып, көзіне топырац шашыті жүрме (AT). 2. Көзіне істеген
боп көрінді. Күрегіңді батырмай ңалңып
ал да, топырағыңды боратып шашып лақтыр. Сонда өзің де ңиналмайсың, ңарауылшының көзіне де топырац шашасың
(Т. А.).
КӨЗІНЕ ¥ЙҚЫ ТЫҒЫЛДЫ [ТІРЕЛД1] Үйцы цысып, кіртіігі байлана бастады. Көзіне үйцы тіреліп ат үстінде ңалғып келе жатңанда, көде түбінде ңонаңтаған боз торғайлар дэл осылай аяқ
астынан пыр ете қалатын (Ә. Н.).
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КӨЗІНЕ ІЛІНБЕДІ Еш нәрсе көрінбеді, шалынбады. Дала тасгай қараңғы.
Жел бұрынғысынан қатая түсіпті. «Мұзды қуып кетпесе ңайтсін?» — деп ойлап,
Еламан теңіз жаңқа қарады. Ңара түнектен көзіне ештеңе ілінбеді (Ә. Н.).
КӨЗІНЕ [I3IHE] ШӨП САЛДЫ Жацын деген адамына цара пиғыл көрсетті.
(Бұл фраза ерлі-зайыпты жандардың арасындағы адалдық бұзылып, бірінің жасырын опасыздык, жасауына орай айтылады). Өткен өміріне я жастың қылып,
я мастың ңылып, көзіне шөп салып көрген емеспін,— деді Раушан (Б. М.).
КӨЗІНЕ ІЛМЕДІ Елемеді; өзіне теңгермеді. Ылғи бір абыр-сабырдың астында ңалған Игілік мұны көзіне іле қоймағанына ренжи де алған жоң (Ғ. М.).
Өмір, өлім, не нэрсе ұжмақ, дозақ, Білмейді баң күндеу мен табалауды. Ңайғы,
қызық не нәрсе, дәмін білмес. Байлың,
баңыт дегенді көзіне ілмес (С. Т.). Биік
ақырдан от жеп қалған дандайсыған жігіт екен, мына ауылдың «шүйке бас, шөп
желке» ңызын көзіне ілмес (AT).
КӨЗІН ЖАСҢА ТОЛТЫРДЫ Жылады, еңіреді (АС). Не болса да өзімді Тапсырдым сізге налынып. Толтырып жасца
көзімді, Есірке деймін жалынып (Абай).
КӨЗІН КӨГЕРТТІ © КӨЗІНЕ КӨК
[КӨК АЛА] ШЫБЫН ҮЙМЕЛЕТТІ Қорлады, азапца түсірді. Жұматай Әшімді
тыңдауды былай ңойып, даусын суытып,
ңатайып алып: — «А, келдің бе, ұры!
Көрің қазылған, кулактың баласы. Көзіңді көгертермін», — деп, беті шіміріклестен ңарсы алды (М. Ә.). Көзіце көк
шыбынды үй.мелетер, Көргенің өле-өлгенше ылғи сор боп (Жамбыл). Бұл оқиға
біраздан бергі көтеріңкі елдің жағасын
түсірді. Болыстың көмегін көріп, көзіне
кек ала шыбын үймелетіп, жүз елу кісісінен айрылып, Ырғайты елі ұлардай шулады (I. Ж.).
КӨЗІН ҢАРАЙТТЫ 1. Каталдык етті,
түңілтті. Сүгір менің ңанымды қарайтңан жауым емес пе еді, көзімді царайтцан сол ғой,— деп Айша зар еңіреді
(М. Ә.). 2. Қарньін ашырды. Күнімен тамақ бермей, мына сараң әйелің көзімді
царайтты (AT).
КӨЗІН [КӨЗІ ҢЫСТЫ 1. Көзімен. ишара етті, белгі берді; кезімен ъимдады.
Петька дода-дода шашын бір ңолымен
жөндеген боп Тамараға көзін цысты, тағы
да қосымша сорпа құяйын ба дегендей
ым ңаңты (Ә. Ш.). Төлеген үндемей ңалды да, «айтушы болма» дегендей, Жұмажанға көзін цысты (М. Ғ.). 2. Ымы-жъшы
бір іс етті. Е, бұлардың көз цысты шаруалары бар, бөлек жібере бер (AT).
КӨЗІН [ТӨБЕСІН] ОЙДЫ [TECTI]
Қорлық көрсетті, сорлатты; басына әңгір
таяц ойнатты. Көзіңді ойып барады, Күнде тесіті төбесін, Ақсақалдан әл кетті, Бол
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ма са тэңірім демесін (Ш. Қ.). Ей, жұрттың көзін шығарып, төбесін ойып болдыңдар ғой, түге! (AT).
КӨЗІН САТТЫ Телмірді, тіленді. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тленбей, жанын ңарманып, адал еңбекпен мал
іздемек — ол арлы адамның ісі (Абай).
Босағада нашарлар, Одан эркім ңашарлар, Көзін сатып, телміріп, Кәсіп қылмай
жасарлар, Бір екі, үш ай өтпестен, Жыл
уағы жетпестен, Борыш басын басарлар
(С. Т.).
КӨЗІН СҮЗДІ 1. Қысылып төмен фа
рады. Ңыз ұялып, көзін сүзді (AT). 2. Телмірді; дәме етті. Ңайта-ңайта кәзін сүзіп
сұңтанған Майлыаяқты елең қылмай, өзі
ңаужайды (Т. А.). Ңұнажын (сиыр) көзін
сүзбесе, бұңа жібін үзбейді (Мақал). Шар
айнасын ңолға алып, Сұңқардай көзі сүзіліп, Жыламай көңілі бұзылып (ҢамБ).
КӨЗІН ТАПТЫ Істің ретін, орайын
келтірді. Майданда сіз... шалағай баласыз. Еш нәрсенің көзін таппай, кібіртіктей жүріп, жоң жерде окыс кетуіңіз де
мүмкін,— деді Ңаржас Медешбековке
(Ә. Сат.).
КӨЗІН ТАРТЫП АЛДЫ Вүл жерде
жазушы кілт сескенді деген мағынада
цолданып түр. Ақкемпір келініне бұрылып қарап еді, төсегінен жылан өткендей,
тұла бойы тітіркеп кетті. Екі елі аласа
маңдай мен ңалақ ңара бетінде раңымның ізі жоқ екен. Аккемпір көзін тартып
алды (Ә. Н.).
КӨЗІН ІЗДЕДІ Басын, ізін, табылар
орнын царастырды. Сейфолла жылқыны
аманында бағып, ұры алғанда, көзін іздеп табатын
«жырынды жылқышы»
атанды (С. Тал.).
КӨЗІНІҢ АҒЫ МЕН ҚАРАСЫ [ҢАРАСЫНДАЙ] © КӨЗДІҢ АҢ ЙЕН ҢАРАШЫҒЬІНДАЙ Ец ардацтысы, элпештеп өсірген таңдаулысындай, жацсы көрген сүйіктісіндей. Ата-анам әлпештеген
баласымын, Көзінің ағьі менен царасымын, Аға жоқ, бауыр да жоқ жалғыз басым, Кәрілер сүйеу көрген дарасымын
(М. Ә.). Ана сорлының қайғысы қара
тұман, іштен шьщқан баласы — көзінің
ағы мен царасыі «Керманға» барса да,
жок бармай... «шейіт» болса да, сорлы
анаға оңай тимейді (С. С.). Нелер көздің
ац пен царашығындай біреудің жалғызы
талай үйде қайтыс боп жатыр (М. Ә.).
КӨЗІНІҢ [КӨЗ] АСТЫМЕН КАРАДЫ
[БАҚТЫ] Бетіне тіктеп царстай, цабағының астымен царады. Майбасар Үлжанның тасасына бұғыңқырап отырып, қуланып көзін ңысып: «Ондай да бар ма
еді? — деп тоқтай ңап, Жұманды көзінің
астымен бағыті отыр (М. Ә.). Күрең биеге
ңасапшы Есім көз астымен царады (М. Ә.).
КӨЗІНІҢ БАЬАРЫ ТОЙДЫ ІСөңілі толды, көзініц жауы тойды. Тамаша ңылған
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адамның, Тойды көзінің баһары, Ңисабы
жоң дүние, Ңисапталың несіне (ҢЖ).
КӨЗІН ШЕЛ БАСТЫ [ҚАПТАДЫІ Ө
КӨЗІНЕ ШЕЛ БІТТІ 0 КӨЗІНІҢ ЕТІ ӨСТІ
Көкірек керді, менменсіді, ешкімді менсінбеді, өзъмшілдікке салынды. Өз бақытымды ңорғаймын. Көзінің еті өскен жігітке өз намысын ңыздың қалай қорғайтынын көрсетемін — деді Күлше (М. И.).
Өзге мінін көргіш әулиеге біз де бірдеңе
айта алады екенбіз. Көзінің еті өскен
өзімшілдікке сот құрамын, әділет сотын
ңұрамын,— деді Кәшкен (М. И.). Проле
тариат әдебиетінің бұл сықылды жетістіктерін не тап дұшпаны көрмейді, не
көзіне шел біткен оңшылдар көрмейді
(С. М.). Кейбір бастыңтар бір ңадалса,
кайтып іші жібімейді, сол пікірін өзгертпейді, нендей жақсылық істесең де көрмейді. Көзін шел басады (3. Ш.). Танымассың, көрмессің, Ңаптаған соң көзді
шел (Абай).
КӨЗІНІҢ ЖАСЫ КЕППЕДІ [Ң¥РҒАМАДЫ] Көп жылады, усті-үстіне жылады. Көздерінің жасы кеппей, өздері егілтегіл болып отырғанда, мазаларын алмай,
жөндеріңе кетіңдер! — дейді (ҚЕ). Көзінен жасы кеппеген, Кет десе де кетпеген
(Ш. Ңар.).

кезінщ ңұртын салып, сұғын

ҢАДАП ОТЬІР Телміріп отыр, көз сүзіп,
цүлцыны цүрып, сүцтанып отыр. Көзінің
құртын салған ңу тіленші, аш иттің к...ін
сұң ит жалаптының кері болып отыр ғой,
болмаса, сен сұғыңды цадарлыц менде
не көрдің, жазған (AT).
КӨЗІ [-Ң] АҢҢЫР! [ШЫҢҢЫР!] 0
КӨЗІҢ ЖЕЛКЕҢНЕН ШЫҢҢЫР! [ЖЕЛКЕҢЕ БІТКІР] 0 КӨЗІҢ ТАС ТӨБЕҢЕ
ШЫҢҢЫР! [БІТКІР] қ а р ғ ы с . Көзің
ағып түсіп, көрмей цалғыр, көзің теріс
бітсін деген мағынада. Ат қоса Ерейменге барғанымда, Бір сыншы көзі шыкцыр
көріп еді (А. Ңор.). Көрмей, көзің ащыр,
қарсы алдыңда тұр ғой. Ауалайсың да
жүреоің, ауалап ңалғыр (AT). Оралбике:
[Лекерге] : — Көзің желкецнен шыццыр,
желкеңнен шыңсын. Кеудеңе сайтан ұялағандай, саған не көрінді, ойбай! — деді
(Ң. Ңуан.).
КӨЗІҢДІ АШ! Оян, сергі, дүниеге жөн
цара! Азамат.сестенбе, көзіңді аш, жүрме
бос, ¥ран сал, алға бас, Бірігіп тізе ңос
(С. С.).
КӨЗІҢЕ БАҚ [ҢАРА] Алдыңды абайла, алдьіңа цара, сац бол. Иілтіп, екі басын ұстаған хақ. Имек жолда тиянақ, тегістік жоқ, Ңұлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ (Абай). Алдыңдағы табақты төгесің, көзіңе цараі (AT). Өшір, үніңді! Көзіңе қараі Маңдай алдыңда қасқиып мықтының өзі тұр. Көрдің ғой,— деді Есен
Ғаниға (М. И.).
КӨЗІҢЕ К¥М ҚҮЙЫЛСЫН! қ а р г ы с .
Өліп кет деген мағынада. Жиырмаға

келгенше, Маған қолын бермеген, Тең
құрбымдай көрмеген. Құм цүйылсын көзіңе, Осы екен саған сыбаға (ҢЖ). Тіріде
сыйласпаған туыс, көзіңе цүм цүйылсын.
Өлгенде жылама (ШС).
кезщ к ө р ш , ңолың ұ с т а м а ҒЫР! ң а р ғ ы с. Өзіце бүйырмасын; алдыңдағыңды ала алімағыр деген мағынада.
КӨЗІҢІЗ ЖАМАНДЫҢ КӨРМЕСІН?
т і л е к. Жамапдықца душар боліма, кездеспе. Көкжалды соғып алып, біз кері
қайттық. Содан кейін, көзіңіз жамандыц
көрмесін, қасқыр атаулы маңымызға да
лсоламай кетті (ҢЕ).
КӨЗІҢ ОЙЫЛҒЫР! ң а р ғ ы с . Кәз
жасың тыйылмай, көзіц көр болсын.
Ырылдатпа, ырылдатпашы, анау көзің
ойылғыр жетімекті (М. Ә.).
КӨЗІ ОЙНАҢШЫДЫ Қүмартып, ішіпжеп царады. Жас жігіт көзі ойнацшып,
Раушан мен Дөметкенге кезек-кезек қадалумен болды (Б. М.).
КӨЗІ ОТТАЙ [ШЫРАДАЙ] Ж АНДЫ
[ЖАЙНАДЫ] 1. Көзі нүр шашты. Бұ
шерің «ә» дегенде аттай салар, Жүгірсе
жүйрік көзі оттай жанар. Ордаңа осы
күйде кіріп барсам, Жақтырмас, ханымның да ңаны нашар (Ш. Ж.). — Келді,—
деді НІәкираның көзі оттай жайнап.—■
Жүріңдер, шығайық, шығайык. Камардикнің алаканы сол сәтте-аң тершіп сала
берді (ЛЖ). 2. Жаны кірді, рацаттанды.
Бір кесе ңымыз ішіп еді, көзі шырадай
жанды, маңдайдан тер бұрқ етті (AT).
КӨЗІ САҒАЛ ЕКЕН Соцыр мағынасында айтылады.
КӨЗІ СОҢЫР Сауатсыз, ештецені сезбейтін, көрмейтін. Көзі соцыр, көңілі мұз,
От жауса да жанбайды. Маған біткен қиын құз, Лаулап жанып ңаулайды (I. Ж.).
КӨЗІ ТАЙДЫ 1. Назарын басца жацца аударды, көзін тасалады. Бұл өңірдің
балыкшылары
Федоровтан
ңорңатын.
Еламан да кездескен жерде оған тура,
ңарамай, көзін тайдырып әкететін (Ә. Н.).
Аманның кабағы салыңкы, ауыр. Столында түтеленген қағаздар көп. Бәрі ауылдан түскен арыздар. Арыз сайын кемі
бір киянат ұрлық, не зорлық бар. Біреуді
біреу көзі тайса, ұрлап, әлі жетпесе, зорлап жатқан тәрізді (Ғ. Мұс.). 2. Өлді, дүіше салды; көзі жойылды.
КӨЗІ ТОЙДЫ 1. Көңілі толды; құмары тарцады. (Адамның қайта-қайта қарай бергісі келетін кісісі, таңсық нәрсесіне катысты айтылады). Көргеннің көзі
тойғандай, Топты ортадан ойғандай, Сәулетіңнің сағымы, Бұтағына шынардың
Күнді әкеп іліп ңойғандай (Д. Б.). Көріп,
көзһм тойды десем, аз болар, көз тоймас,
артың бір жан екен (AT). Жер астының
жұмысын көріп, көзің тойған ғой, ба
тыр! — деп, Әзімханға қарап күліп, қал-
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жыңдай ңажады (С. С.). 2. Қанағат етті.
Бұлар ылғи Ңарымбайлар Жеуге көзі
тоймаған, Ңайыршыдан көп ұрласа: «Мал
таптым» деп ойлаған (С. С.). Тоя ма адам
көзі мың мен санға. Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, Өлсе тояр, көзіне ңұм
құйылғанда (Абай). Аз-аң сөз айттым,
бітті бұл әңгіме, Мұны бір өзге сөздің
бірі деме. Ңарның тойса, қайғырма мақтан үшін, Тоймас көзің толар деп, ңайғы
жеме (Абай).
КӨЗІ Т¥ЗДАЙ Көзі көкпеңбек. Қолтыңтасқан бір әйел мен еркек бүлардың
тұсыиан өте беріп, таңырңағаи адамдай
тұра қалды. Тырнадай сорайған, мұрны
имиген, көзі тұздай әйел екен (Б. М.).
КӨЗІН Т¥ЗДАЙ ЕТТІ © КӨЗІ Т¥3ДАЙ БОЛДЫ Күте-күте көзі көгерді. Біз
де келдік, күте-күте көзіңіз түздай болран шығар ә? — деп күлді ол (Ж. Тәш.).
КӨЗІ ТҮНДЫ 1. Сұцтанды, дүниеге
цызыцты. Өзінің ңұлкыны үшін осы айтқаныңды істетпеймін деп анталап, ңолымыздағы азын-аулаңңа көзі тұнып, соны
бөліп алуға асығады,— дейді кемпір
(М. Ә.). 2. Көзі цанығып, кеңілі толды.
Біздің жатақхананың 68-бөлмесінде он
қыз тұрады. Сіз осында кіре қалсаңыз,
бөлме тазалығына көзіңіз түнады (ЛЖ).
КӨЗІ ТҮСТІ © КӨЗ САЛДЫ 1. Наза
ры ауды. Мысалы, астындағы ат ол дағы
ұшты, Ескендір де атының жалын құшты
Жалтырап сәуле берген бір нәрсеге Патшаның ат үстінде көзі түсті (Абай). Бөлекбас өз сөзіне өзі елігіп, әлденені айтуға оңтайланып еді, Сәуленің отты көзіне
көзі түсіп кетті де, жүрегі зырк етті
(Ә. Ә.). Күймелі арба мінгізді. Көзі түскен бенденің жүрегін оттай күйгізді
(ҢамБ). Абай әкесіне көз салып еді, Айғызға аса салңын қарап қалған екен
(М. Ә.). Жорға ада болған соң, біздің
атымызға көз салар (ҢЖ). 2. Аңсары
ауды, цызыцты. Жо, болмайды! Атыңа
мөнің көзім түсті! — деп, бір жігітін түсіріп, торы атты шештіріп алды. Бұл Ңұсайынның жанына онан сайын батып кетті (I. ж.).
КӨЗІ ТІРІ Аман-есен, сау-саламат.
Кәмшат өліпті. Жэне таңертең өлген баланы сол күкі түс ауа қойып та бітіріпті.
Керек десе, Ңұнанбай аулына, Айғыздай
көзі тірі шешесіне хабар да айтпапты
(М. Ә.). Досболдың Хадишасын көзі тірі
күнінде жалғыз інім Серікболға атастырып едім (М. А.).
.
КӨЗІ ТІРІСІНДЕ Ажал жетіп өлмей
тұрғанда. аман-сау күнінде. Базаралы
кеткен соң, сол Көркембай өлер шағында, ылдидан, орыс ішінен, Дәркембайға
сәлем айтңан екен вКөзім тіріде бір көрісіп ңалайың» — депті (М. Ә.). Хакима
балаларымды жүдетпейін, көзімнің тірісінде тым құрыса біреуін қанаттандырып
жіберейін дегенді... талмай армандайтын
(М. И.). Сіздермен бірге көзімнің тірісінде

КӨЙЛЕК

қабірімді тұрғызу үшін шақырып отырмын (ҢЕ). Ңуанбасаң ңамықпа, Менің
көзім тіріде (ҢБ).
КӨЗІ ¥ЙҢЫҒА БАРДЫ [KETTI] Жаңа ғана үйцыға кірісті. Байдың көзі ұйцыға барды-ay деген кезде Алдар орнынан тұрып, қазандағы етті сүзіп алып,
орнына тулақты салып қойды (КЕ).
КӨЗІ [ҮЙҢЫСЫІ ШАЙДАЙ АШЫЛДЫ Сергіп сала берді. Жол бойы қалғып
келе жатңан бала, аты үркіп көзі шайдай ашылып, ұйқысы қашып кетті (AT).
КӨЗІ ШАЛДЫ Вайцап, көріп цалды.
Арыстан туған батырды Ңұртқаның көзі
шалады (ҢБ).
КӨЗІ ШАТЫНАДЫ Көзі шарасынан
шығып ашуланды, ызаланды. Айшанын
шашы талданып, бетіне түскен. Екі көзі
шарасыиан шығып шатынаған, иегі flipflip етіп, тістері сақылдайды (М. Ә.). Саңыптың тістері ақсиып, көзі шатынап. өз
бетін өзі жұлқылап, сұлық түсіп жата
кетті (К. О.). Бэрі ду күліп жіберді. Тәуке
көзі шатынай бәріне сыпыра бір ңарап өтті (Ғ, Мұс.).
КӨЗІ ШЬЩТЫ 1. Соцыр болды, әз болды. Жас кезінде таяқ тиіп, көзі иіықкан
еді (AT). 2. Үміті, жарығы сөнді. Сен
бетіңді ары бұрсаң, Шыцты көзім, болды
көр. Жанды аларсың разы болсаң, Біздің
орын кара жер (Абай). 3. Вұл жерде бірге
есті, көріп өсті деген мағынада. Қаршадайдан кетпен ұстадық, еңбекпен көзіміз
шыңты (AT).
КӨЗ ІЛМЕДІ Үйцы көрмеді, ұйцтамады. Көрер таңды көз ілмей атырды (AT).
КӨЗІ ІЛІНДІ [ІЛІІ-СТІ] Үйцыға кетті,
үйцтап кетті. Таң алдында ғана көзі ілініп, аз тыным алды (AT). Жылап жатып
Қобыланды Ортасы түннің болғанда Көэ
ілікті ұйқыға (ҢБ).
КӨЙ-КӨЙ САЛДЫ Дауыс шығарып
жылады, зар иледі.— Райым-ай... балапаным-ай,— деп, көй-көй сала өкіріп қоя
берді де, теріс қарап жата кетті (Ә. Н.).
Ңара катын көй-көйін can қайтып келе
жатңан-ды (Ә. Н).
КӨЙЛЕГІНЕ СЫЙМАДЫ Ісіп-кечті, бе
се мацтанды. Алдаберген сопы төрде көлбеп жатыр. ... Жаман балыңшылар, бесалты қап астық әкелдім деп, көйлегіне
сыймайды. Ңоңырат шаһарын шауып
әкелгендей, түге — деп ішінен боқтап цояДы (Ә. Н.).
КӨЙЛЕГІҢ КҮЙРЕК, ЖАНЫҢ БЕРІК
НОЛСЫН! т і л е к. Жаңа киіл кигенде айтылады. (Көйлегің тозса да, жаның тозбасын деген мағынада).
КӨЙЛЕК КӨК, ТАМАҢ ТОҢ Не ішемін, не жеймін демейді, ауцатты, түрмысы жацсы. Алуаның күйеуі саудамен ауылдан базарға, жәрмеңкеге, ел аралауға
жиі кетіп жүреді. Сонда бұл көйлегі көк,

көк
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тшмағы тоц, жалғыз келіншек тек отыра
ма деп, шалдың әрбір соңқысы мен сөгулерін ұдайы ңостап отырған ңазымыр,
қартаң әйелдер аз болған жоқ (М. Ә.).
КӨК АЙЫЛ [ДОЛЫ] 1. Ашушаң,
үрысңац (әйел туралы). Бір-бір көк айыл
ңатындарын қосып алады да, қаланың ішіне қара өрт шашады да жүреді (Ғ. М.).
'Тағдыр үкімі ерте көндірген өлшеусіз бейнеттің бәрінен де көк айыл долы әйелдің
жазыңсыз ұратын зәбірі жас жетімнің жанын жаралады (Ә. Н.). «¥рысыңнан аулақ,
сендей көк долы өз үйімде де бар. Бармақ
түгіл, шоқынып кет»— деп, үйден шыға
жөнелдім,— деді Күлзипа (Б. М.). 2. Күші
ерен. Ежелден құлаш мойын көк айылмын, Ылауға жеті күнге талмайтұғын.
Болатпын екі жүзді жетем құрыш, Күйсеуін шапқан түйе танбайтұғын (Айтыс).
Болмайтын Батыраш бір көк айыл шал,
Оның жігітіне жел ңайысар Тентек, ер тұқымынан теріс азу, Алтайда адам пішінді
аю шығар (I. Ж.).
КӨК АЛА Алуан түсті, эр цилы, эр
түцымдас. Көп жылңы көк алалы көлде
жусар (ХӘ).
КӨК АЛА ЖАМШЫ ЖАМЫЛДЫ Ертеде батыр киген киімді цастерлеп айтып
тұр. («Жамшы»— лыпа, киім-кешек. Ңырғызда «жамынчы», кейде «киелі күш»,
«әруаң» мағынасында да айтылады). Тең,
тең үшін, тең үшін, Көк кептер ұшар жем
үшін. Көк ала жамшы жамылып, Ерлер
жортад ел үшін (ХӘ).
КӨК АЛА КЕЛГІР! ң а р ғ ы с. («Көк
ала» деген аурудың аты).
КӨК АЛА ҢОЙДАЙ [ТОРҒАЙДАЙ]
ҢЫЛЫП СОЙДЫ [САБАДЫ] © КӨК АЛА
ҢОЙДАЙ [КӨК ТЫРНАДАЙ] ҢЫЛДЫ
Қан-жоса етіп үрып-соқты. Оның ашуы
ңатты, к...ін көк ала цойдай, көк тырнадай цылып байғұсты сабап тастапты (AT).
Еңіреп шыққан сұлудың бет-аузы көк ала
цойдай. басы ңан-қан, ұзын, ңою, жібектей қара шашы да талданып жұлынған.
Арашалаушы жан болмаған (С. С.). Бұрын
да аздап сезігі бар күйеуі, енді әбден көзі
жеткесін, Ғалияны көк ала цойдай етіп
сабап, бар киімін шешіп алып, тек ішкі
көйлегімен көшеге қуып тастайды (А. Ж.).
Сол күні Алдаберген сопы аң тоңалды да
көк ала торгайдай ғып сабап, төркін жұртына ңуып жіберді (Ә. Н.).
КӨК АЛА [КӨКІМЕ] МЫЛЖЫҢ ©
КӨК АУЫЗ [ЕЗУ] © КӨК МЫЛЖЫҢ Ез
малта, лепірме, бөспе сөз кісі туралы ай
тылады. Бұрын ңуыршақ істегенде, ел
ішінде атаңқа шыңңан көк ауыз келіннің
модысы деп Зейнептің өзі талай сыландырып берген (Б. М.). Бұл бір ешкімге ңиянаты жоң, ешкімге кесір-кесапаты тимейтін, біраң, сонымен бірге, мандытып іс
тындырмайтын, мәнді сөз айтпайтын кек
мылжың, лепілдек (ҢӘ). Соның ішінен өзінің көк езу даурьщпалығымен Хикерсон
дейтін біреудің мақаласы көзге ерекше

түседі (Б. С.). Көк ала мылжыц, сабын
езу кісіден аулақ жүр (AT).
КӨК АЯЗ [АЙЫЗ] Борсып көгерген,
цатцыл; шикі. Бізге түрменің беретін
асы — сырты күйген, іші иленген, көк аяз,
шикі, ңап-ңара ңара нан мен қара су болды (С. С.). Ңатыныңның бергені көк айыз
нан, Тұқымыңды ұрайын жарымаған (AT).
КӨК БАҢА 1. Тырбиған арық (кісі).
Көк баца арық әйелдің ңан-сөлсіз кескіні
қара сұр тастай қатып ңапты. Ңасы, кірпігі үйтіліп ңалғандай, ңұр ңұйқасы шығып
тұр (Ә. Н.). 2. Жылт етері жоц арыц ет.
Семіз мал бар дейсің бе, қазір бәрінің еті
көк баңа ғой (AT).
КӨК БОЙЛАДЫ 1. Шыңға шапшып
өсті. Көк бойлап бақшаның да бәйтерегі,
Секілді аспан менен жер тірегі (Т. Ж.).
2. Көкпен жүзді, көкте самғады. Ңанат
ңақты қырандар Боз ала таңмен бұлтта
ойна*, Аңқандай сансыз жұлдыздар Шарықтап ұшып көк бойлап (С. Б.).
КӨК ДАУЫЛ [-ДАЙ] 1. Өте екпінді,
мейлінше асцац мағынасында. Кей кезде
көк дауылдай салып аттан, Аңындың айдынында дабыл қаққан (С. Мәу.). 2. Ашуы
цатты, көк долы мағынасында. Зәржіан
Ңыпшақ Ыбырайдың ңызы — көк дауыл
бәйбішенің маза бермесін білгенсіп, бойдаң малдарды бөлек ңарауылдау сылтауымен Майраның отауын ауылдан оңшау
қондырады (А. Ж.).
КӨКЕЙДЕ [КӨКІРЕКТЕ] САЙРАП
Т¥Р Айтылуға дайын, көңілдегі ой тура
лы айтылады. Дегенмен, көкейде сайрап
тұрған сан ойым, көп толғатқан, көңілімді
алаң еткен жайларды басңалар да құптар
деген, ңолдар деген ниет мені ақтарыла
сөйлеуге мэжбүр етті (М. Ә.).
КӨКЕЙ КЕСТІ [TECTI] Арманды, мүдделі, өте мацызды. Сонау жатақта отырған
менің Дәркембайдай бір қартым бар. Ол
қазынамдай ңартым. Елдің шын шерін
білдіретін көкей кесті күйді сол шертеді,—
деді Абай (М. Ә.). Орта мектепті бітірген
соң, қызыл әскер болу — біздің көкей тесті арманымыз. Сол шақ қашан келер екен
деп, тағатымыз құрып әңгімелейміз (Б. С.).
КӨКЕЙІНЕ [КӨКІРЕККЕ, КӨҢІЛГЕ]
ҢОНДЫ [ҚҰЙЫЛДЫ, ¥ЯЛАДЫ] Өте
үнады, миға цонып кетті, толыц үцты.
Жиылыстағы әйелдер баста еш нәрсе түсінбейтін секілденсе де, айта келе, әңгіме
көкейлеріне цона бастады (Б. М.). Ол енді
көкірекке цона кететін... лирикалың жыр
болып туады (Ә. I1.). Коляның сөзі көкейіне үялап алды да, шықпай ңойды (Т. Н.).
Еңбек елдің жыршысы-ау, Жанымды бір
жадырат, Көкейіме цондыра, Тәтті, тәтті
әңгіме айт, Жаңа өмірді жыр қыла (I. Ж.).
Көкейіме цүйылды, Айтканында жалған
жоң, Дәлдеп айтқан әр сөзің Досыңа шырын, жауға оң (Н. Б.). Сөз жоқ, сенің ай
тып отырғаныңның көңілге цонатын жағы
бар (М. И.).
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КӨКЕЙІНЕ [КӨҢІЛІНЕ] САҚТАДЫ ©
ЖАДЫНДА ҰСТАДЫ © ОЙЫНА [КӨКЕЙІНЕ, КӨКІРЕГІНЕ] ТОҢЫДЫ [ТҮЙДЧ 1- Санасына мыцтап ену, әрдайым
үмытпайтьіндай болу мағынасында айтылады. Вар ойды көкірекке тоцығандай, Лениннің дэл өзінен оқығандай і(ПТө). Ол тәжірибесін ұмьггпай, көкейіне сацтап, жас
келіншек трактор тетігіне көп ңинала қойған жок (С. Б.). Конференция болады. Ком
сомол жұмысының ойы мен қыры, бүгесі
мен шігесі алақанға жайылады. Тек, ой жіберіп, айтылғандарды көкейіце тоци біл,—
деді Есен (М. И.). 2. Ойынан шығармады.
Отырмыз біз дәл осындай үйде бір. Жаны
жарңын кария екен, сый көңіл, Өзі жасап,
бастан өткен сан жылдың Көп сырларын
көкейіне түйген бұл (Ғ. Қ.). Талайынан
тамаша көціліме түйдім сыр (С. М.). Ңазіргі партизан отряды басшыларының іс-әрекеттерін іштей салғастырып, көңілге тоцуда (Ө. Ңан.). Мен ол туралы айтылған
сөздердің бәріне де ңұлағымды тігіп, көңіліме тоцып келем (Ә. Ә.).
КӨКЕЙІНЕН КЕТПЕДІ Есінен шыцпады, ылғи ойда түттьі. Нұрлы дүние, шіркін дәурен, Ойлаймын ғой сені ылғи. Көкейімнен кетпей сәулең, Көкірегімде толңиды күй (Ң. А.). Сол бір кішкене Алочка
көзден таса болғанмен, бірақ көкейімнен
кетпей қойды (Ж. Ж.).
КӨКЕЙІН ТЕСТІ Жан-тәншен арман
етті, тым цүмартты. Сенің де көкейіңді
мал тесіп отыр ғой!— деді Айша (С. С.).
Сондыңтан, осы күйден, ұлы күштен, Көңіл шат, көкейге үні қона түскен. Жалғыз үн, жарьщ қобыз, Молыңбай шал, Тар
тар ма керек күйді — көкей тескен?
(I. Ж.).
КӨК ЕСЕК Көнбіс жан, істіц цүлы,
жүмсауға Цол жаулыц адам. Суық тас
әкем тәні қара кесек, Жаншылған шешем
жаны балшыққа есеп. Көлігі көз ашқаннан көрінгеннің, Жаны елік, жүрегі өлік,
бір көк есек (I. Ж.).
КӨК ЕСЕКПЕН САУДА ЖОҚ Ертеңімен ісі жоц. («Ертеңгі сауда — сауда, кешкі сауда — ңауға», «... көк есектің саудасы ертеңгі сауда сияқтъі фразалар: өмір—
сауда, оның ертесі жақсы,— дегенді мегзейді. Ал ақын бұл арада көк есек саудасындай тірлік саудасынан ңалған көңілді
айтып отыр). Ертеңгісін ойламас Көк есекпен саудам жоц. Есепте жок, удай мае, О
да менен ауған жоқ (Б. К.).
КӨКЕСІН ТАНЫТТЫ Көресіні көрсетті. (Орайына ңарай бұл тіркес «әкесін танытты», «таңсіретін тартқызды» сияқтылардың орнына жүреді). Ңоңырңұлжа қаһарлана ңалды. Басынған екен әбден! Көкелерін танытармын мен әлі (I. Е.).
КӨК ЕТІКТІ Бұл жерде басцалардан
тэуір, өзгелерден артьің деген жагынада.
Көн етіктіге бармай, көк етікті жолыцпай,
уйде отырып ңалды (AT).
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КӨККЕ АСТЫ Биікке шарыцтады,
биікте шарлады. Жындымын ғой кейде
қаным тасатын, Жерге сыймай, көңілім
көкке асатын. Жолдасы жоқ, жерде жалғыз жетімдей, Жапан дала, жеті түн шерін басатын (Б. К.).
КӨКЖАЛ БӨРІ 1. Үлкен, арлап цасңыр. Күндерде бір күн Кендебай аң аулай
жүрсе, Каратаудың ойында, терең құздың
бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз
биені жаңа ғана жарып, жегелі жатыр
екен (ҚЕ). 2. Қайсар, батыл. Жігіттері шетінен кілең көкжал бөрі, мен атайын, сен
тұрдың өздері екен (AT).
КӨК [KEP] ЖАЛҢАУ Нағыз еріншек;
шабан. аяқ. «Мен көргем жоң, ондай досты... Тоңтай тұр, Нұрлан, кімнің көк жаліfay екенін білерміз әлі... Асықпа!»
(Н. Ғаб.).
КӨК ЖАМБАС 1. Үсті сатала, тым жүдеу мағынасында. Лай суғ,а сүңгіп шьщңан кісіге үқсап сүмеңдеп, жылы, дымңыл
қорадан шыңқан көк жамбас қойша үстібасымнан сасың су бұрқырап, жүгіріп ка
зарма ңайдасың деп, салып келемін (С. С.).
2. Қырьщ ңуыц, шыжың. Көк жамбасца
көрпе жоқ (AT). 3. Берекесі кеткен, төсек
тартып жатып цалған дәрменсіз царт.
Інім көптен бері көк жсцмбас болып, туралап қалған шалды күтті (AT).
КӨК ЖАСЫҚ 1. Асса, жылан қарағы
жоц арыц ет туралы айтылып түр. Өзі ңозы еті болып, өзі көк жасыц болса, несіне
ңазан көтертесің (AT). 2. Мардымсыз, ештеңеге арзымайтын. Соның нәтижесінде
біздің балаларымыздың өмірін сұрқай-сүреңсіз бейнелейтін көк жасыц, бір ңайнауы ішінде дейтіндей нашар шығармалар
жарық көріп жүр (ҢӘ).
КӨК ЖЕЛКЕ 1. Қарацүс, шүйде жалғасқан сырт мойын. ІІІатырларынан атыпатып шыққан солдаттар мылтыңтарын
алып, салт аттылармен айқасңанша, ңайың сойыл ысылдап кеп көк желкеден тиеді (I. Е.). 2. Tie цащан, төзімді. Талай
соқңыны көрген көк желке батырға қыз
шокпары шыбын шаққандай болған жоқ
(AT).
КӨК ЖЕЛКЕСІНДЕ Дэл сыртын ала,
өте жацын жерде. Оның көк желкесінде...
ағылшындар салған заводтың кара трубасы тұр (Ә. Ә.). Бұл жолы дауыс оның нағыз көк желкесінде тұрып сөйлегендей
естілді (X. Е.).
КӨК ЖЕЛКЕСІНЕ МІНДІ Бағындырды, ырцына көндірді. Байғұстың көіс желкесіне мініп алған (AT). Сығанаң, Сайрам,
Яссы, Созаң, Отырар тәрізді мықты бекіністері бар ңалаларды қолға түсірсең,
Әбілкайырдың ко к желкесіне мінеміз
(I. Е.).
КӨК ЖИЕК КӨТЕРІЛДІ Қараңғыльіц
сейілді, таң сыз берді. Ңұбақандап бозара,
Көтерілді кек жиек, Нұр сәулөсі көк жара
Берді аспанға таң ңылаң (I. Ж.).
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КӨК ЖҮЛЫН Шабысца, жортуылға
шыдамды түлпар ат. (Бұл жалқы есім түрінде де айтылады). Ертеден салса, кешке
озған, Ылдидан салса, төсте озған, Ңой
мойынды көк жүлын, Томаға көзді қасқа
азбан, Көк жұлынды жетелеп (М. Ө.).
КӨК Ж¥ЛЫН [ЖЕЛКЕ, ИЬЩ] БОЛДЫ Әбден титыцтап кетті. Ата қонысынан
айрылып, көк зкүлын болып шұбырғанды
да көрді бүл қазақ (Ә. Ә.). Ит жанды жау
сонша өлермен, кәк жұлын, боп, дымы ңұрып жатса да, әлі кектен, жерден соңқылап тұр оқпен ұрып (Д. Ә.). Аттары да сенделді. Көйлекке шейін сорғалап су өтті.
Су болмаған түк қалмады. Екі министр
әбден сүмірейіп, көк иыц болды (С. С.).
Шырағым, жүйрік атты көк иыц болғанша міне берсең, жүгірмейді (Ғ. Мұс.). Жұмыстан көк жұлын болып, өлер болдым,—
деді Темірбек насыбайды молырақ қып
ерніне атып,— биыл құдайдың кысы да
қағынып кетті... (ҢӘ).
КӨК ИТ [ТӨБЕТ] Озбыр мағынасында
айтылады. Көптің бәрі көп деме, көп те
белек, Көп ит жеңіп көк итті, күнде жемек. Ғадәләт пен маізхаыат — көп азығы,
Ңайда көрсең, болып бақ соған көмек
(Абай). Майбасар да ілесе: «Өй, қуарған
көк төбет,— деп, қамшы үйіріп кеп еді.
Ңодар саспастан тұрып, қарсы ақырды.—
Я, мен көк ит болсам, сендер көп итсің! —
Жабыларсың, таларсың да, жерсің! (М. Ә.).
КӨК КӘРІНЕ ¥ШЫРА! [¥РЫЫ!] ң а рғ ы с. Көк тәңірінің цаһары келсін, ңаһаркәріне тап бол. О, ңұдай, көктің кзріне
ұшыра Жәңгір хан. Ңорқау касқырға жем
болғыр, сұлтандар (Ә. Әл.).
КӨККЕ АТЫЛДЫ Аспанға шапшыды.
Астында көкке атылған күрең аты Ойнақтай ойқастаған, өрге шапқан. Үш-төрт күн
осы жерде түйіспек боп, Артына көз жібере хабар баққан (С. Мәу). Қанды көз қыран көкке атылып шықты да, төмен сорғалай жөнелді (AT).
КӨККЕ АУЫЗ ІЛІКТІ [ТИД1] Жерге
шөп шығып, тойынар шац келді. Ңыстан
азып шыңңан мал аруақтай ербиіп, көкке
ауыз іліккенше, төңіректе сынық шөп қалдырмай жайпайды (X. Е.). Ңыстан жүдеу
шықса да, көкке аузы тиген соң, мал,
жайлауға беттеген адам еліре бастапты
(Ғ. Мұс.).
КӨККЕ БАҢТЫ [ҢАРАДЫ] к ө н е.
Тэцірге, цүдайға цүр босца сеніп, емексіді.
Көкке бацтым «алла» деп, Тамаша етіп
құдіретін. Рахматы оның онда көп, Бізге
түк жоң тиетін (Абай).
КӨККЕ ЖЕТТІ Әуеледі, астіанмен таласты. (Ақын шын құрметтеу, ардақтау,
ңасиет тұту мағынасында айтып тұр).
Жолдастар-ау, бұл кекті өлім жүрекке
у, Екпіндірек тізе ңосып, көкті жу. «Шоң!
ШоқІ» деген жаудың үні ңұрысын, Көкке
жетсін Ленин тіккен ңызыл ту (С. С.).

КӨК КЕЛСІН! д и а л. қ а р ғ ы с . Адамға, зpi малға айтылады (Ң. орда Арал).
(Тегі бұл: «Көк шешек келсін!» қарғысының бір варианты болуы мүмкін. Ңырғызда: «Төбөсү ачык көк урсун» деген сөз
бар; мағынасы: антты орындамасам, «тобес! ашың аспан атсын»; осықдағы «көк»
деген «көк тэңірісі», немесе «найзағай
(жасыл) соңқыр» болуы да мүмкін; бәлкім, «көк келсіннің» осыған ңатысы да
болуы ықтимал).
КӨККЕ КӨТЕРДІ [ЖЕТКІЗДІ] Дәріптеді, ңұрмет көрсетті, асыра мацтады.
Академиктің кішкене лабораториясы төңкерістен кейін жер жүзіндік мәні бар зор
институтңа айналды. Большевиктер барлык- жағдай жасап, аісадемикті көкке көтерді (С. Е.). Жарықтың, нағыз «көріп кел»
екен деп, жұрт бақаның «әулиелігін» көкке жеткізіпті (ҢЕ).
КӨККЕ КӨТЕРІЛДІ [¥ШТЫ] 1. Жоғары иіарыцтады, аспанға ұшты. Кең аспанның төңкерілген күмбезі, Ыстық тартты
ісөрінгенде күн көзі, Көкке сайрап кәтерілді бұлбүл ңүс, Білер ме едің мадақтады
кімді өзі (X. Ер). 2. Елге даңқы жайылды,
ауызға ілікті, мерейі асты, жұрт сыйлайтын кісі болды. Кейде, көзіңнен тасалауға
қимайтын Гүлжаһан сияқты аяулы қарындастар мен батыр бауырлар, ағалардың артта ңалып бара жатқанына налисың. Кейде солардың көкке көтерілген
даңқына шаттанасың (Ә. Ә.).
КӨККЕ ТОЙДЫ Жазғьітұрым кездегі
пішен, шөпке аузы жарыды, аяғы ілінді.
Болыстың, отаршының, билердің бәрі —
жуан, дүмді мырзалар жиналып отырып
сөйлескендеріне ңарап отырсаң, бәрі де
көкке тойып, топтанып, топырақ шашып
күжілдеген бұңалар тәрізді (С. С.).
КӨК КӨБЕСІ СӨГІЛДІ Найзағай цатты
сатырлап, жалт-жұлт ойнағанда айтыла
ды. Осы кезде манағы екі үлкен бұлт біріне-бірі тиісіп, ңаруларын жаркылдата сайысып, көк көбесін сөге, күркіресіп жатты
(Ң. И.). Ңорғасын бұлтқа көміліп, Тал түсте батты күз күні, Көбесі көктің сөгіліп,
Кеткендей босап тізгіні (Ж. М.).
КӨК КӨКІРЕТІП, ЖЕР ТІТІРЕТТІ
Жерді бір уыс етті, әлегін аспанға шығарды. Соғыс елдің еңсесін түсіріп, көк көкіретіп, жер тітіретті емес пе (AT).
КӨК КҮМБЕЗ Аспан әлвмі. Ңазіргі
аспан алтын жұлдыздармен сәнденген,
биік, сәулетті көк күмбез тәрізді. Көкке
аркан бойы көтерілген жартылаған алтын
ай сәулетті көк күмбездіц алтын айшығы
тәрізді (С. С.).
КӨК ҢАРЫН Арыц. Өңкей көк жасық,
көк царынды не істемексің? (AT). Мына
ши борбай, кәк царындарды қайтіп тойғызамын (AT).
КӨК ҚАСҚА к ө н е . Үлкен ас, тойға
сойылар, цүрбандыща шалынар малдың
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таңдаулысы. Үлкен той алда болмаң, көк лады екен деген сөз... Осынау сұмдық рас
цасцаңды дайында (AT).
боп, Туған жерден топырақ Ңалармысың
Көк өрім, өңшең көген көз
КӨК ҢАСҢА АЙТТЫ Ескі сенім бой- бұйырмай,
ынша, ірі тойға, цүрбандыцца, т. б. мал (I. Ж.).
атау, сою дәстүрі. Арада тары да әлденеше
КӨКПАРЫ [КӨКПАР ЛАРЫ] БОЛДЫ
көк цасца айтып, күндіз-түні көл-көсір Әркімнің жұлцуында жүрді, сүйретпесі
ңып мал сойып, ңалжыңға, күлкі-айғайға, болды. Таі{ымға салып сүйретіп. Болдым
ән-жырға бөленіп, ұзақ ңызың көріп жат- ба көкпар лағың (М3).
ты (М. Ә.)„
КӨК САБАН БОЛДЫ Дэн алмады, ба
КӨК МАЙДАН Айдын шалцар (АС). сына түк шыцпады. Осы Багдад шаһарыАстында дария — көк майдан, Үстінде— ның патшасы мен менің қол астымдағы
сәуле, алтын күн. Ңарашы, ол, бүлік, ңұ- елім егін салады, бірақ, егіндері көк сабан
дайдан Сұрайды дауыл күні-түн (Абай). болып кетеді де, басына дән бітпейді (ҢЕ).
КӨК МАЙСА Ө КӨК [ОРАЙ] ПІАЛКӨК САҢАЛ Орта жасқа жетіп, сацалҒЫН Шөбі мол, жайсаң жер. Таза ауа, мүртына ақ кіре бастаған адам туралы
көк орай шалғын, сыңсыған бай, бейбіт ел айтылады. Мардандар да үйден жүгіре
бізді айналдырды (С. С.). Жазды күн шіл- шыңты. Шаңылдап жатқан Күркімбай де
де болғанда, Көк орай шалғын, бәйшешек ген көк сацал екен. Бұл саңал ел ішінде
Үзарып өсіп, толғанда, Күркіреп жатқаң «саным көп, сойыл соғарым көп» деп ісіөзенге Көшіп ауыл ңонғанда (Абай).
ніп жүретін, пәле қуған шал еді (I. Ж.).
КӨК МАЛТА Сөз цүмар, көбік ауыз.—
КӨКСЕГЕН КҮНДІ КӨРДІ Ацсаған
Мен ерлік істесем — даңғаза, әпербақан мезгілге жетті. Көбелек-шыбын өрді Көк
атандым, мырзалың істесем — ысырапқор ңұндаң көлдер толып, Көксеген күнді корболдым, тіл алғыш болсам — қорқақ деді, di (I. Ж.).
шешен-ақ едім — кек малта, мылжың деді
КӨК СЕРЕК [СЕРЕК AT] Қарапайым,
(С. Тал.).
мал цоритын итті цазац «көк серек» дейді.
КӨК [СОР] МАҢДАЙ Сорлы адам, Бұл сөз цырғыз тілінде де бар. «Қасцыразап-сор арылмаған адам. Ойбай, қу көк ды» қырғыз екінші сөзбен «жапан кек се
маңдай, ңашан ырысың тасып тұр еді рек» дейді. Осы түсті цазац атқа да теңей(AT).
ді. «Кок серек» М. Әуезовтіц цасцыр тура
КӨК МИ [КӨК МИЛЫҢ] Топас, айт- лы әңгімесінің аты. Жеңсіз берен киіндің,
цан сөз басына цонбайтын, ессіз. Ой, бір Көк серек атты борбайлап, Қамалды бұзкек ми екенсің. Ал, мына қағазды қайтем. дың айқайлап, Кәне шықңан мүйізің?
Ңолды кім қояды,— деді Пикалов (М. Ә.). (ЕТ).
Е, шырағым! Өзімнің көк імилығым болКӨК СОҢҢАН!© КӨК СОҢҢЫР!© ТӘмаса, тәуір-аң орысша білетін жерге жібер- ҢІР СОҢҢАНІ [СОҢҢЫР] © ҚҮДАЙ АТдің ғой,— деді Вазаралы (М. Ә.).
ҢАН! [АТҢЫР] қ а р ғ ы с . *Алланың щКӨК МОЙЫН 1. Ығыры шыщан, ца- һары тисін» деген мағынада. Жарайды,
жыған. Жөнелді төреге еріп бәрі аттана, ңойдым, ңабағың түсіп кеткен екен. Сен
Біз де ердік, ңаламыз ба бой сақтана. Көк көк сощан, ңалжыңды да көтере алмай,
масңара қыларсың,— деді
мойын ат баспады үш аяңтап, Ңөбімен ашуланып,
жүргеннен соң көбік шаша (БатЖ). Есенбек (М. И.). Өй, көк сокқан! Жеңгеңді
2. Келіскен, көркем, сұлу. Өзім табам. сабатып ңойып неге тұрсың?— деді ҢайАманшылық боп, каникулға келсең, Ңы- ыр (С. Ад.).
зылжардан ңасыңа еріп шығам да, нендей
КӨК СОҢТА БОЛДЫ © КӨК СОҢТАкөк 'мойын ңыздардың бірінен соң бірін ЛАНДЫ Қардың цатты еріп, царлы су бо
көрсетем (С. М.).
ла бастауы туралы айтылады. Биыл ерте
КӨК НАЙЗА д и а л. Қара бндай. Кәк кете бастаған қар Аягөзден Семейге шейнайзаның піскеніне көп болды ғой (Шығ. ін көк coifra боп, ақсаң ойылып, жүргіншілерді қатты бейнетке ұшыратты (М. Ә.).
Ңаз., Күр.).
Бір-екі күн жылымықта кек соцталанып
КӨК ОРДЫ Жастай цыршынынан Ци,- (ңардың) беті жіпсіп еді, артынан аяз бо
ды, өмірден ерте алды. Көп жасамай, көк лып, қатырып тастады (ЛЖ). Атты жетекорған, Жарасы үлкен жас өлім. Күн шал- теп ішке кіргізіп, шапшаңдап доғара бас
ған жерді тез орган, Күншіл дүние ңас таган Марфа божының көк соцталанып
елім (Абай).
қалғанын көрді (X. Е.).
КӨК ӨРШ © КӨК ӨРІМ, КӨГЕН КӨЗ
КӨК СҮҢГІ Бұрынғы батырлардың
Бала кез, цыршын жас, қатаймаған. Гү- найза
іспетті бес царуының бірі. Тебінгілия солкылдаған көк өрім шыбықтай. лер терге
Көк орайда балбыраған кызғалдақ гүлін- нің (Д. Ә.).шіріп, Мұңалды ұшы көк сүңгідей жайнаған әйел (С. С.). Интернатта
КӨК ТАЙҒАҢ Жауын-шашыннан, суоқып жүр Талай қазақ баласы — Жаңа
өспірім, көк өрШ, Бейне қолдың саласы ыцтан болған жылтыр сырғанац. Жол ға(Абай). Ақыр заман боларда, Жер жүзін на тайгақ емес, аяқ басар шөп те жауын
жеуір аларда, Жүз ңатынға бір еркек Ңа- суымен жылпылдап, көк тайғац боп жа-
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тыр (М. Ә.). Алматыда ңыста күннің бір
жылып, бір сууы, әсіресе, жаяуға қиын.
Жол көк тайғац боп, аяңты аттап басу
мұңға айналады (AT).
КӨКТЕЙ КЕТЕЙІН! ц а р т ы с - а н т.
«Жастай өлейін осыны істесем» деген мағынада. Ау, шеше! Мен емес, мұны бұзған. Мен бүзсам, көктей кетейін! (AT).
КӨКТЕЙ СОЛДЫ Қыршынынан циылды, дүниеден ерте (жастай) кетті.—...Жаңағы жігіттің үш орамға да келетін түрі
бар. Сендер шырт-шырт сынғанда, ол шіміркенбеді де. Баулыңдар, шыдаңдар!
Шым-шымдай, бері тарта беріңдер! «Көктей солсын» деуге менің аузым бармайды,—деді Жандос Ермектайларға (Ғ. Мұс.).
КӨКТЕЙ СОЛҒЫР!©КӨГЕРМЕЙ, КӨКТЕЙ СОЛ! [-РЫР] қ а р г ы с . Қыршыныңнан циылғьір деген мағынада. Көктей солғырлар-ай\ Көк қауынды тектен-текке қиратып кетіпті-ау (AT).
КӨКТЕН СҮРАҒАНЫ ЖЕРДЕЙ ТАБЫЛДЫ Алыстчн, ци-ыннан іздегені аяц
астынан кезіге кетті. Е, жігітім, сенің тілегенің болды, көктен сүрағанъш жерден.
табылды (AT).
КӨКТЕН ТҮСТІ д і н и. 1. Жоғарыдан
(аспаннан) келді, тәңрі жіберді. Бәйеке,
күнім қайда баяғыдай, Байлардың шетке
шьщқан саяғындай, Басыма пәле жауьга
тұр осы күнде, Ңұдіреттің көктен түскен
таяғындай (Ш. Ж.). 2. Ойламаған жерден,
тұтқиылдан пайда болды, күтпеген жерде
келе цалды. Көктен түсті ме, жерден шықты ма, бұл пәле, қайдан тап бола кетті
(AT).
КӨКТЕП ӨТТІ Кесіп өтті, тура тартып
өтті. Жамбыл қаласынан аудандарға жол
тартсаңыз, өзгерген өлкені өз көзіңізбен
көресіз. Асфальтты жол Жамбыл облысының көп жерлерін көктей өтіп, тура Таш
кентке тартады (ЛЖ).
КӨК ТЕР БОЛДЫ Қара суға түсті. Өзі
әкелген кәмпитті тістеп, өзі әкелген шайға
көк тер боп ңанып алды (Ә. Н.).
КӨКТЕ ТҮРҒАН ЖҰЛДЫЗ Қол жетпес арман. Көкте тұрған жұлдызбын, Суда
жүрген құндызбын, Хаңтан белгі алғанмын, Нұрдан үлгі алғанмын, Таяғыңды
ңолға алып, Мені іздесең керек-ті (БЖ).
КӨК ТИЫН Түк те, дәнеце де (ең болмаса, бір тиын да). Нұрғали күйіп-пісіп,
Әлжанның ңұлаі^ етін сыбырлап, жеп түр.
Жын соқты ма өзіңді? Ңалтаңда көк тиының жоң, көрінген малға саудаласасың,—
деп (Р. Мұс.). Ол менің еңбегіме көк тиын
төлеген жоқ (AT). Аудан бардым, облыс
бардым дейсің,-— оның маған көк тиынға
керек пе? (ЛЖ). Ңап, тәңірі-ай, не дедің?
Ңызға тіпті болмапты Көк тиындыц беделің (ЛЖ).
КӨК Т¥КЫЛ Сацалын цырғанда, иек
тұсы көгіс тартып цалатын адам туралы
айтылады. Шәкеңнің саңалын қырған-ңыр-

мағаны өмірі аңғарылмайтын көк түцыл
өңі де бұрынғысынша сынық (М. И.). Қардай аппақ, қатырма жағасы көк тұцыл
боп ңырылған иегінің салбыраған бос терісіне тіреліп, катпарландыра көтеріп тұр.
Жасы отыз бес-қырықтар шамасында болса керек (ЛЖ).
КӨК ТҮЙНЕК БОЛҒЫР! [КЕЛГІР,.
ШЫҚҚЫР!] © К...ІҢЕ КӨК ТҮЙНЕМЕ
[ТҮҢЫЛ] ШЫҢҢЫР! ң а р ғ ы с . Ауруға
шалдыщыр деген \мағынада. Балаларға
айтылады. («Көк түйнек», «түйнеме» —
ауру аты). Сен көк түйнек, неге кісі киімін
киесің. Саған тігіліп пе еді? Еңбегіңмен
алдың ба?— деді Мария Дунькаға (М. Ә.).
Көк түйнек келгірлер, нанымды талап
кетті-ау, талап кетті (Ш. X.)
КӨКТІ КӨШІРДІ Дабылы жер жарды,
элетді жаңғырыцтырды. Күңірентті ойды,.
ңырды өншең күлік, Арңаны дүбірлетті
дүбір қылып. Көшіріп жерді, көкті келеді
аттар, Керілген кең даланы бүліндіріп
(I. Ж.). Дария беттегі болып жатқан айңастың даусы көкті көшіріп кетті (С. Ай.).
КӨК ШЕШЕК КЕЛГІР! ұ р ы с-қ а рғ ы с. («Шешек»— бөртпе аурудың аты).
Алда ғана көк шешек-ай! Өрмегімді үзііг
кеттің-ау (ҢЕ). Жетпегір-ай, көк шешек
келгір-ай, жүнімді шашып кетті-ау (AT).
КӨК ШИҢЫЛДАҢ ЖОЛ д и а л. Әбден
басылған жол, тапталған жол (Ң. орда,
Арал).
КӨК ШЫБЫҚТАЙ ҚЫРҚЫЛАЙЫҚ
Дауды бітіріп, бір цорытындыға келгенде
айтылатын серт, ант.
КӨКІРЕГІ АШЫҢ Білімді, оцыған,
сауатты адам туралы айтылады. Көкірегі
ашык. Кепке ғашық, Анык, менің құмарым (I. Ж.).
КӨКІРЕГІ БАЙЛАУЛЫ Алаңсыз беріле ден цою мағынасында. Естіген нәрсені
ұмытпастыңңа төрт түрлі себеп керек:
Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ
керек (Абай).
КӨКІРЕГІ Ж АУЛЫ ӨССІН к ө к е. Ер
жүрек мағынасында, дұшпанға каһарлы
болсын деген үғымда айтылған. Көкірегі
жаулы өссін деп, Ңашқан жауды қуғыздым (АӘ).
КӨКІРЕГІ КӨЗДІ © КӨКІРЕГІНІҢ
КӨЗІ БАР Көзі ашыц, зерделі, сезімтал.
Қарны тоқ, қаса надан ұқпас сөзді, Сөзді ұғар көкірегі болса көзді. Ңадірін
жаңсы сөздің білер жанға, Таппай айтпа,
оған да айтар кезді (Абай). Әлімхан оңымаса дағы, көкірегінің көзі бар кісілердің
бірі еді, майдан талқысы оны зор сыннан
өткізіп, ішкі дүниесін бүрынғыдан да кеңіте түскенге ұқсайды (Ж. Ж.).
КӨКІРЕГІ ҢАРА [ҢАРАҢҒЫ] Надан,
сана-сезімі кем. Асқар, асқар, асқар тау,
Асқар таудың түбінде болар саясы. «Шариғатты» білмеген — Көкірегінің царасы
(ШС).
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КӨКІРЕГІ ҢАРС АЙРЫЛДЫ Уайътдады, цайғырды, цасірет шекті. Таяуырақ
тыңдағанда, ызыңнан көкіректі царе айырған жасырын күйініш, ащы қасірет
естіледі (С. С.). Мен білемін, шын махаббатпен сүйген ғашығына қосыла алмай,
сарғайып «уһ» дегенде, көкірегі царе
айрылып жүрген қазаң ңызын (С. С.).
Жалңаулығының үстіне, «өсекші», «ұры»
деген ат байлағалы тұр бұл ел. Осы үш
пәледен құтылсам дегенде, көкірегі царе
айрылады Бейсеннің (Ғ. Мұс.).
КӨКІРЕГІНЕ ҢОНДЫ ¥цты, түсінді,
зердесіне ұялады. Ақылсызға сөз айтсаң,
Көкірегіне цонбас-ты, Рақымсызға сөз
айтсаң, Не ңылсаң да болмас-ты (БЖ).
КӨКІРЕГІНЕ НАН ПІСТІ Кеудесін
керді, мацтанды. Мұрныңды неге шүйіресің? Әкем бастьщ деп, көкірегіңе нан піспесін. Мен ешкімге ақымды жібере ңоймаспын, білдің бе? — деді Сапар Жарңынға (М. И.).
КӨКІРЕГІН КҮЙДІРДІ
[ӨРТЕДІІ
Ішін удай ашытты, цайғыртты. Ңаншайымның алқына алған тынысы Ңосымның
көкірегін күйдіріп, жан сезімін апиындай елітті (Ө. Ңан.).
КӨКІРЕГІ Н¥РҒА ТОЛДЫ Ацылы асты, санасы артты. Ңара Бәйтік жеткен
соң он жетіге, Ңаріп пенен жесірге болдың ңорған, Дабысыңды сыртьщнан естуші едік, Оңымай көкірегің нүрға толған
(Ш. Ңар.).
КӨКІРЕГІҢДІ ҢҰДАЙ [ТӘҢІР] БАССЫН! қ а р ғ ы с . Озбырлыц істеген кісіге
айтылады. Біздің көкірегімізді сен бассаң, сенің көкірегіңді цүдай бассын!
Осынша ңорлап неғып едік, көк өгіз!
(AT).
КӨКІРЕГІ ТАЗА Көңілі ашыц, ниеті
ац. Көкірегі таза болмаса, Көз тазасы не
керек (ШС).
КӨКІРЕГІ ШЕРГЕ ТОЛДЫ Уайымдады, цайғырды. Көкірегі шерге толған Ақмолда ақ жамылып, тұмшаланып алған
баланың қасына келіп, өңкілдеп жылай
берді (С. Төл.).
КӨКІРЕК БІТТІ Дандайсыды, өр көкіректенді; «артъщпын», «білемін» деген
жалған жел пайда болды. Содан кейбір
оңуы шала әйелдерге көкірек бітіп, аяқ
астынан шайпау мінез тауып ала қояды
(Т. А.).
КӨКІРЕК КЕРДІ [КӨТЕРДІ, ҢАҢТЫ]
1. Мацтанды, мастанды, менменсіді. Воен
ный ңызмет іздеме, Оқалы киім киюге.
Бос мақтанға салынып, Бекер көкірек керуге (Абай). Біраң, менің аңғаруымша,
ол өкпешіл офицер еді. Ал көкірегін көтергенде, ешкімге дес бермейтін (Б. Мом.).
2. Ее жиды, мацсатына жетті, еңсесін көтерді. Октябрьде орнап жаңа өкімет, Жарлы, жалшы бір көтерген көкірек (С. Мәу.).
3. Вүл жерде ананьің сүтін емді, ананыц
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аймалауын, ана тәрбиесін көрді деген шағынада айтылып түр. Ақылсыз ем анамды айңын көрмеген, Аузым жарып, aij
көкірегін кермеген (С. Д.).
КӨКІРЕК КӨЗІ АШЫЛДЫ Сана-сезімі оянды, көңілі ашылды, зерделі болды.
Оның себебі, олар дүниенің тілін білді,
мұндай болды. Сен оның тілін білсең, квтрек көзіц ашылады (Абай).
КӨКІРЕКТЕ ҢАЯУ ЖОҚ Көңілдің
бөтендігі, арамдығы жоц, адал. Барлағалы айтып ем, ей, ағеке-ау, Көкіректе
цаяу жоц, куәм — құдай (ҢКБС). Кей
құрбы бүгін тату, ертең бату, Тілегі, жаңындығы — бәрі сату. Көкірегінде цаяу
жоц, ңиянат жоқ, Ңажымас, ңайта айнымас ңайран тату (Абай).
КӨКІРЕКТЕ САЙРАП Т¥Р Ойында
түгел сацталған; көз алдынан кетпеген.
Жау хабарын елге естірту екеуінің бірдей көкірегінде сайрап келе жатңан Еңсебай мен Ңұлжатай, енді, қатарынан бұл
түннің бірінші, ең алғаш суық сүреңін
салып ңоя берді (М. Ә.). Көкіректе сай(р)ап түй(р), тілді ңұдай бай(л)ап тұй(р)
деген екен баяғыда, бір сақау шешеміз
(AT).
КӨК ІНІЕК БОЛДЫ 1. Қара суды ішіпішіп, іші кепті. Күнде берген көк көжеден көк ішек болып өлерміз (AT). 2. Шексілесі цатты. Бергені сол жұртыңның, Бэрекелді десеңші, Мәзбін соған, күлемін,
Болғанымша көк ішек (I. Ж.).
КӨЛБЕК ҢАҢТЫ Босца көлбеңдей
жүрді, көріністе дандайсып жүрді. Жамандар ңыла алмай жүр адал еңбек, ¥рлық, қулың ңылдым деп, цағар көлбек.
Арамдьщтан жамандық көрмей қалмас,
Мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек
(Абай).
КӨЛДЕНЕҢ ЖҮРГЕН [КЕЛГЕН| КӨК
АТТЫ Кез келген, кіж көрінген. Ертең
келген соң, оқимын деген жеріне өз қолынан апарып тастайды. Айдаладағы
көлденең жүрген көк аттыға баламды ертіп жібере алмаймын (С. М.). Жұрт жаласынан жасңанбаймын! Көлденең келген
көк аттыға сынататын жайым жоң (М. Ә.).
КӨЛДЕНЕҢ КІСІ Былайғы жүрт, цатысы жоц адам. Ауыл адамдары:— «Бұнысы не лаң? Бұнысы не қиянат?» — деп
елеуреп, Содыр болысқа сырттан жұдырық түйіп, шоғырланып жинала бастап
еді, Кәлен: — «Жау жоңта ер көбін кайтейін. Ңойыңдар, әрі!» — деп акырып,
көлденең кісілердің көлгір сөзін тыйып
тастады (Ә. Н.).
КӨЛДЕНЕҢ ҢОНАҢ Туыстығы жоц,
күтпеген жерде келген мейман. Көлденец
цонац Имамұса да дер кезінде жетті
(С. Тал.).
КӨЛДЕНЕҢ ӨТКЕН КӨК АТТЫНЫ
ЖІБЕРМЕДІ [Ң¥Р ӨТКІЗБЕДІ] Сайцалдыц, жез әкшелік істеді, Балуанның көңі-
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лін суытамыз ба деген оймен: «Атбасардан ңайтңан соң Ғалия күйеуі Біржаннан
айрылысыпты. Содан кейіы ол, бұзыңтық
әдетке салынып, көлденең кездескен көк
аттыны цүр еткізбейтін бопты»,— деген
өсек таратты (С. М.).
КӨЛДЕНЕҢ СӨЗ Жағыжсыз цауесет.
Бар жайды көріп, біліп отырған сәуегей
кісінің көлденең сөзді құлағына ілмейтін кейпін танытты (Ә. Н.). Ендеше, көлденең сөз былай қалсын, Ңызыңсыз, қысыр сөзге кім айналсын. Көңілін көркем
таудың жайлауына Шығарып, сері салтаң кете барсын (I. Ж.).

КӨМЕЙ [КӨМЕКЕЙ] СУЫРАДЫ Тіл
үйіреді. (Дәмі өзгеше тагам туралы айтылып тұр). Әкелген тамағының дәмі өзгеше, көмей суырады, бұрынғы ішіп-жеп
жүрген тамағына ұңсамайды (ШС).
КӨМЕЙІ [КӨМЕКЕЙІ] БҮЛКІЛДЕЙДІ 1. Өте шешен сөйлейді. Омар орысша
сөйлегенде, окөмейі бүлкілдейді» дейтін
(С. С.). Арман сені де жаңсы әзірлеген
екен. Көмекейің бүлкілдей берсін, шырағым. Віраң, айтңаным айтңан: я Телғарамен, я Абзаловпен бол! (Ә. Т.). 2. Бірдеңе
айтцысы келді, дегісі келді.— Мен білсем,
сенің көмейіңде бірдеңе бүлкілдеп тұрған
сияқты,— деді Сапар сөз бастап, ендігі
КӨЛДЕНЕҢІНЕН КЕЗ БОЛДЫ [КЕЗ- әңгімеге өзі қозғаушы болмаң ойын байДЕСЕ KETTI] Күтпеген жерден, аяц асты- ңатып ңойып (А. Б.). 3. Біреуден бірдеңе
нан тап болды. Әйтсе де, түсіну ұзақңа дэметті, цұлцьі шапты. Бүлкілдеп тұрбармады, тағы бір оңиға көлденеңінен са көмейъм, Маңұл демей, не дейін. Ңакез болып, оның ңайта қабағы жабылды ғып can едім екі жүзді, Бойым балңып,
(М. И.).
етім ңызды (Ш. С.).
КӨЛЕҢКЕ БАСЫН ҰЗАРТТЫ ҚараңКӨМЕЙІ ЖОҢ АҢЫН [ШЕШЕН] Талғы түсті, көз байланды деген мағынада. імай айтатын, суырып саліма ацын. «КөКөлеңке басын ұзартып, Алысты көзден мейі жоц шешен» дегенді де естідік, «ко
жасырса, Күнді уақыт ңызартып, ЬСөк мет жоц ацын» дегеннен кұбылта алған
жиектен асырса (Абай).
болу керек (ЛЖ).
КӨМЕЙІ КӨРІНДІ © КӨМЕЙІН БАЙКӨЛЕҢКЕДЕН ҢОРЫҢТЫ Не болса,
содан сескенді. Ағайын момын еді..., кө- ҢАДЫ © КӨМЕКЕЙШ КӨРДІ © КӨМЕлеңкелерінен цорцатын еді (С. М.). Сендер- КЕЙІ БЕЛГІЛІ Не дегісі келгені айтпайдің мені тас бауыр, қатігез, өз көлеңкесі- ац белгілі болды. Дұрысыраң айтңанда,
нен де цорцатын ңоян жүрек, қорңаң, өз Ңазақстан деңіз, көмейіңіз көрініп тұр,—
туысына да сенбейтін сорлы көріп отыр- деді Тарас (Ө. Ңан.). Сендер бәрің жиналып, мені аластауға бекінген екенсіңдер!
ғандарыңды сеземін (Ә. Ә.).
Осы үйде мен артың жан болсам, көзімді
КӨЛ ИЕСІ ҢАМБАР к ө н е. Киеліге жоғалтайын,— деп Ңалдыбай балаларытабыну ретінде айтылады. Аллаға әуел ның көмейін байцамац боп, сәл кідірді
ңарағым, Екінші пірге тапсырдым, Көл (А. Б.). Көмекейің белгілі, бала,— деді
иесі Қамбар-ай, Жол иесі Ңамбар-ай, Ңа- ол,— тегі, өзің бұзылғалы жүрген баларағыма көз сал-ай (ҚЖ).
сың-ау деймін (С. М.).
КӨМЕЙІ СУЫРЫЛДЫ 1. Тілі тіліне
КӨЛ-КӨСІР Мол, өте көп. Бір күні
Тәңірберген Ебейсіннің көл-көсір дүние- жүцпады, шешіліп сөйледі. Ә деп, ауыз
мен қалаға жүргелі жатңанын есітті ашып еді, көмейі суырыла сөйлеп кетті
жазғаным, мерейім сонда бір үстем бол
<Ә. Н.).
тан (AT). 2. Мейірлене сорып сүйді. СуКӨЛ ШАЙҢАДЫ Дүниені көлбей ба- ырылсын көмейім. Сүй, құшақта, Есім
сып, цызыцтады. «Кезінде көл шайцаған ауып өлейін (Б. К.).
Әлима едім...». Ңүрысын, айтатын несі
КӨМЕЙІН БОСАТТЫ © КӨМЕЙІНЕ
бар, ңысқа өмір ит жыртқан ңара терідей
ырым-жырым боп өтті ғой. Кезінде ңай БІРДЕМЕ ӨТКІЗДІ © КӨМЕЙІН БІТЕДІ
Бетін сөзбен, парамен бері царатты, ауңыз көл шайцамады дейсің (Ә. Н.).
зын байлады. Төрең не дейді? — деді бәрі
КӨЛІНЕН Ң¥СЫ ¥ШТЫ Сәні, цүты жапырлап. Төренің кө,мейін босаттым бікетті деген мағынада айтылады. Құсы лем. Тілін біліп сөйлесе, жылан да іннен
үшып көлінен, Ңұты кетіп жерінен, Саба шықпай ма? — деп тілмаш жігіт жымыңқұрсаң билерден, Еңіреген ерлерден Ай- жымың етеді (А. Т.).— ... Менің үстімнен
де жұрт арызды жаудырған сияңты. Сайрылып, адыра ңалғанға (Ш. Б.).
лаушы ңисайса, сайлатпай ңоюы кәдік.
КӨМЕКЕЙДЕГІ КӨМЕСКІНІ БОЛЖА- Осының квмейіне бірдеме еткізіп ңойсам
ДЫ Біреудің ойындағысын, айтпағын ша- ңайтеді? — деді Жақып Шөкенге (Ғ. Мұс.).
малады. Сенің ңаншалыңңа жұмсағаның- Ңоспан нағашысының бір құнанын әпеды біз де көрерміз, түбінде көмейдегі кө- ріп, Байсеркенің көмейін бітеді де, Жамескіні болжайтын табаны бұдырлы би ңылды алып кетті (Т. А.).
сенсің, біз үлгіні сенен аламыз ғой (М. Ә.).
КӨМЕЙІНДЕ БІРДЕҢЕ Т¥Р Бірдеңе
КӨМЕЙ ЖАПТЫ д и а л. Судың цүла- айтцысы, дегісі келіп түр, сөзі тілінің
ғын, таралар басын бөгеді, жан-жацца үшына оралып тұр. Көмейіцде бірдеңе
тарайтын жерін бекітті (Алм.: Шел., түр ғой,— деді Есенбек Жақыпбектің беЕңб.).
тіне карап (М. И.).
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КӨМЕЙІНЕН БАЛ ТАМАДЫ Әнді лі бетке, Шықшыты сынсын, тепсін көкіцүйцылжытып, тамылжытып салатын жә- рекке, Аузы көнектей боп, қан түкіріп,
не сөзге шешен адам туралы айтылады. Тұрады жеңілгендер шығып шетке (Ң. Т.).
Кейде шарлап кең даланы Бұлбұлындай Басы көнектей болғанша, ұйыңтай береді
даланың, Кө^мейімнен бал тамады, Баяу- (AT). 2. Мацтанып ісіп-кепті. Шырағымлап ән саламын (3. Ңал.).
ай біреудің буына осынша көнектей болаКӨМЕЙІНЕ ТАС [Ң¥М] ТЫҒЫЛ- сың, өзің болсаң, қайтер ең (AT).
ДЫ ,[Ң¥ЙЫЛДЫ, Т¥РДЫ] © КӨМЕЙІНЕ
КӨНЕКТІ СЫРТТАН С¥РАДЫ [САЛ[ТАМАРЫНА] КӨЛДЕНЕҢ Т¥РДЫ Та- ДЫ] Сырғацтады, жоламады, жацындамағына тұрды; үні өшті ; жегені желке- мады. (Дүрдараз болғанда айтылады).
сінен шыцты. Репродуктор атаулының не Көк соқсын, көк соққыр. Көнекті сыртмейте тас тығылғандай, қаңала ңалды тан сүрап, бұртыңдауың жаман еді
да, көп кешіккен жоқ, ңайтадан саңңыл- (Ң. Ңуан.).
дап қоя берді (Ж. Т.). Ңасңырбайды өлКӨН ЕТІККЕ Ң¥РЫМ Ш¥ЛҒАУ Әр
тірген Жантас емес, халың ңарғысы. Ке- нәрсе
өзіне лайығымен, әркім өз теңімен,
шегі набор кезінде ел-жұрттан жеген парасы кере болып, көмейіне көлденең тур (Mice тұтпау, кеміту мағынасында айты
Агаш атка жіп ңұйысқан дегенран ғой... (Ә. С.). Бұрын хан жоқта хан- лады).ескі-ңұсқыңа
не деуге болады: көн
ның орнына хан болып жүрген бас уәзір, дей,
цүрым шүлғау, әр нөрсе өз орныхандықңа таласпай-ақ, өзі ұсынып тұрған етікке
соң, ңалған уәзірдің көмейіне цұм цұйыл- мен (AT).
ды да, жас бала хан болды (ҢЕ).
КӨН ЕТІКТІ Кедей. Көн етікті демеКӨМЕЙІ ТҮСІНІКТІ Құлцы, пікірі, сең, Көпті бұзар сөзім бар (ШС).
ойы белгілі.— Сіздің де көмейіңіз енді
КӨНЕ і[КӘРІ] Ң¥ЛАҢ Көп жасаған,
түсінікті болды. Мұныңызды білгенде, көпті көрген, есіткені, көкірекке түйгені
әнеугүні Тасболатов жолдастың өзіне бір- көп царт. Елдің көне цүлац кәриялары:
жола жолыға келетін едім ғой. Сіз ғой «Бұл жидені Сыр бойына баяғыда Жидеменің обалыма калган — деді Батырбай бай әкеліп еккен екен»,— деп сөз бастайды (ЛЖ).
Кәдірге (М. И.).
КӨМЕЙІНЕ [КӨМЕКЕЙІНЕ] ТІРЕЛДІ
КӨН КӨҢІЛДІ Тас бауыр, селт етіп,
Айта алмай, бөгеліп цалды. Мұрат қыза- шіміркенер сезімі жоц, цатыгез адам.
рып, сұрланып, көмейіне тірелген сөзін Абай «сорлы бауырым, жазықсыз бауыкүрмеліп, әрең айтқанда, Айша оның жү- рым» деп, зар шегер болса да, мынадай
зіне үрпие ңарады (Т. А.). Бұлай болуы да іші дұшпандыңтан ңатып ңалған көн көмүмкін емес деген сөздер де Марияның кө- ңілді жандардың алдында оны істесе,
мекейіне тіреліп, айтылмай ңалып қойды адасңаны (М. Ә.).
(Ж. Т.).
КӨНТЕК АУЫЗ Ерні дүрдиген кісі,
КӨМЕЙІҢДІ АЙТ Демек ойыңды, дүрдік ауыз. Жаңыптың көнтек ауыз,
айтцалы түрғаныңды білдір.— Сұлтан- жуан бөксе әйелі ырдуан үстінде өгіз
жан-ау...— деді Ңалтылдаң шал.— Жэ, айдап келеді. Сыздың соның астыңғы жажетер! Көлгірсімей, көмейіңді айтшы — гына қарай береді. Астында бір бума
жатыр (Ғ. Мұс.).
деді Сұлтан (Т. А.).
КӨМЕК БЕРДІ [БОЛДЫ] Жзрдем ісКӨН ТУЛАҚ Көнбіс, илеуге түскен.
теді, цолғабыс тигізді. Кетеді оларды • Абылай хан, алаш, аң, Ңанды банда
алса, дәулет бізден, Дәулеттің кетпейтұ- Анненков. Ел бір жатңан көн тулац,
гЫн камын ізден, Бұл жерден қідірмес- Әйдәй түсті сабауға (I. Ж.).
тен Көбілге бар, Кімім бар көмек берер
КӨНІ ЖІБІДІ Тұла бойы жіпсіді, бобөтен сізден (Т. I.). Көптің бәрі көп деме, сады.
Жас малдың сорпасы байғұстың
көп те бөлек, Көп ит жеңіп, көк итті көнін жібітті
білем, сел-сел боп, терлеп
күнде жемек. Ғадәләт пен мархамат — сала берді (AT).
Жібіді көні, жібіді —
көп азығы, Ңайда көрсең, болып бақ са Дімкәс шешем кешегі,
Сел-сел болды,
ган көмек (Абай).
терледі, Терге батты төсегі (I. Ж.).
КӨМЕКЕЙІН СУЫРЫП АЛДЫ Жац
КӨНІ КЕПТІ Шөлдеді, сусады. Ағады
аштырмай цойды, сөйлетпеді. Әуелі жұрт
қағып, нұр балбырап, Еркелеп
жоңта кекті сөз айтып, ңайнысының көме- бұлдыр
нұр көусарын ңанып ішті Ежелгі көні
кейін суырып алды (AT).
кепкен қу топыраң (С. Кер.). Жанып тұрКӨНЕК БАС Үлкен бас. Уай, мына ған оттай ыстың жазира шөлде көнің
көнек бас немеге таяң өтуші ме еді (AT). кеуіп, қуырдақтай ңуырып, жан алңымга
таянып, тамшы суга зар болып, көз шүКӨНЕККЕ ТАС САЛҒАНДАЙ Талан ңірейіп, кеңірдек үңірейіп, жүрегің сазаты көп жейтіндер жайында айтылады. рып, толыңсисың (Ө. Т.).
Бұл шіркіннің қарны ңандай еді, көнекКӨНІҢ КЕПКІР! [ҢУРАҒЫР!] © КӨке тас салғандай тартып жатыр (AT).
НІҢ КЕПКІР, КӨНІҢ КЕУІП БАРА МА
КӨНЕКТЕЙ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] 1. Күп ң а р ғ ы с. Шөлден цаталап цалғыр деген
боп ісіп кетті. Мейлі ұрсын мұрнына, мей- мағынада. Шілденің күні ғой, кісі жемес.
18-160
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көнің кепкірдің әзер көні кеуіті ңалса
да! — деп ңайтадан бұрынғы орнына барып жатңысы келді (М. Ә.).— Көнің кепкірдің көні кеуіп қапты ғой — деп, Местің басына шөміышен салып қалды (М. Ә.).
КӨҢІЛ АЗДЫ Бұл жерде ‘ жадап-жүдеу мағынасында айтылып түр. Ат басы
на күн туса, Көксімдегі күй болар. Кеңіл
азып, тон тозса, Берген көйлек кез болар
(Ш. Ң.).
КӨҢІЛ АЙТТЫ Өлген адам жайында
жүбаныш білдірді, цайырлы болсын айт
ты. Аспанда күн күпігіп, күйді ңатты,
Өкіріп жел мен жер де жылап жатты.
Ереймен бұлаңтары көлге жылап, Серіге
көл күрсініп, көңіл айтты (I. Ж.)— Бұл
көціл айту емес, табалау,— деді Досбол
(М. А.).
КӨҢІЛ АШАР Еңсені көтерер, сергітер. Тамаша боп маужыраған көціл ашар
жарқын күннің кеші кара суық. Түні ка
тал. Аңңыған аязды жел (М. Ә.). Көціл
ашар тотымсың, Жайнаған шоқ, отымсың. Кең дүниені кере алмай, Тар ңапаста отырсың (С. Д.).
КӨҢІЛ АШТЫ Қуантты, сүйіндірді,
көңіл көтерді. Ешкім жоң, шер тарңатып,
көңіл ашар, Жүректің күйіп-жанган дертін басар, Мұңымды жұртқа айтпаған са
ган шаңтым, Жүрек — от, көңіл — дария,
халім нашар (С. С.). Жатасың қорықңандықтан, ңазып көрді, Күлдірдің болмасты
айтып, мендей ерді. Күлдіріп, көңіл ашцан аңын үшін, Азат қылдым деді де, қоя
берді (С. Т.).
КӨҢІЛ БЕРДІ [СЕНД1] ИланӘы, сенdi; бой үрды, ден цойды. Біреуді көркі
бар деп жаңсы көрме, Лапылдаң, көрсе
ңызар нәпсіге ерме! Әйел жақсы болмайды көркіменен, Мінезіне көз жетпей, көңіл берме! (Абай). Жаз жіберіп, жан
берген ңара жерге, Рақметіне алланың
көңіл сенер (Абай). Сізге ғылым кім берер, Жанбай жатып сөнсеңіз? Дүние де
өзі, мал да өзі, Ғылымға көңіл берсеңіз
(Абай).
КӨҢІЛ АУДАРДЫ [БӨЛДІ, Б¥РДЫ,
ҢОЙДЫ] Назар, зер салды. Әбдірахман
жаңа қозғалған еңбек жайындағы, еңбекші ел жайындағы сөздерге өзгеше көңіл
бөліп, Абайдың соңғы сөзінің тұсында
тың бір жайға ой тоқтатып еді (М. Ә.).
Әйткенмен, өткен кезде орыстың және
шетелдердің бірсыпыра ғалымдары ауыз
әдебиетінің шығу жайына біраз көңіл
аударып, әр түрлі пікірлер айтқан-ды
(М. Ғ.). Көңіл бүрар, ой толңынтар, я қуантып, я қайғыртар, я сергітер, я қажытар, субъектінің рухани өміріне ұрық се
вер, жүрегіне ұялар, толғағына айналар
нәрсенің бәрі де лирикага айналар (Ә. Т.).
Әр алуан үй мүліктерінің ішіндегі бір
көңіл цоярлыц нәрсе, ерте кездегі аяқ-табақтар (ҢССРТ). Жақсы сөз, жақын үміт
тәттілікті Кемітер, көңіл цоймас, кекеңкірер (Абай).

КӨҢІЛ БІЛДІРДІ Сыңайын танытты,
үстаган бағытын, ойын сездірді. Жаңа
жылды ңуанышпен ңарсы ала отырьш,
жаңсы тілек, жадырасңан көціл білдірген (М. Ғ.). Ой, шіркін-ай, осы соғыстан
аман-есен елге барсам, өзім ұнатқан қызға ңосылмай-ак, көңілімді білдірер едім
(Ң . И .).

КӨҢІЛГЕ АЛДЫ 1. Өзіне мацсат етті,
ниет етті. Уайым аз, үміт көп, Ет ауырмас бейнетке, «Бүгін-ертең жетем» деп,
Көңілге алған дәулетке (Абай). 2. Өкпелеп
цалды, ренжіп калды. Жетім боп өскен неме гой, қит еткенді көңіліне алады (AT).
КӨҢІЛГЕ [ОЙҒА] АУЫР АЛДЫ Сөзді көтере алмады, ренжіді. Жақып жасы
үлкен болса да, директордың танысыпбіліспей жатып, «сен» деп сөйлегенін
көціліне ауыр алып ңалды (М. И.). Ақбалтыр бұл сөзді көціліне ауыр алды (3. Ш.).
КӨҢІЛГЕ БЕКІТТІ Есте сацтады, жадында үстады. Үшінші — сол нәрсені ішінен бірнеше уаңыт ңайтарып ойланып,
көңілге бекіту керек (Абай).
КӨҢІЛГЕ ДАҢ [ДЫҢ, КІРБІҢ, ҢАЯУ,
ҢЫЛАУ] ТҮСТІ [ІЛІНДІ] 0 КӨҢІЛІ ҢАБАРДЫ Ренжіді, реніш тапты. Еламан
мейлінше адал жан. Көңілге цылау түспесе дейді. Жарты көңілі бұрынғы әйелінде жүргенде, ол өзін жарымжан кісідей сезеді (Ә. Н.). Шырағым, бас иесі кетіп, көңілі цабарып жүрген жанбыз ғой.
Әншейінде еленбес еді, қазір жоң нэрседен көңілге кірбің іліне кетеді (AT). Қыз
көңіліне дац түскелі көп болды; мұңданып жүргенін көрген жұрт сыртынан неше түрлі тон пішіп қояды (AT). Туған
жерге ңайтып оралып, жаңын-жарандарымен қауышңан ңуанышы Ңоспанға сондағы көңілге түскен дацты ұмыттырып
жіберіп еді (Т. А.).
КӨҢІЛГЕ ҚАРАДЫ 0 РАЙҒА ҢАРАДЫ Ренжіткісі келмеді, сыңайымен есептесті. Ңатты ренжісе де, баланың көңіліне царап, үндеген жоң (АТ). А, тазша,
әлі царап тұрмын көңіліңе (ҢКБС). Баяғыдан райыңа царап келдім, енді сынсам,
оның да себебі бар шығар (AT).
КӨҢІЛГЕ ҢАЯУ АЛМАДЫ 0 КӨҢІЛДЕ ҢАЯУ ЖОҢ Ойында реніш, кірбің
болмау мағынасында айтылады. Вір күні
келіп өмірге, Екеуі бірге өсіпті. Қаяу
жоц бала көңілде, Ңызыңты бірге сүріпті
(М. Әл.). Көцілге цаяу алмай, ренішсіз аттана гөр, шырағым (AT).
КӨҢІЛГЕ ҢОНЫМДЫ Үнамды, ойдағыдай. Әкесі күліп сөйледі: Ып-рас, сөзің орынды. Көңілге тіпті цонымды. Иттің
даусы қайнатып Жүрген менің сорымды
(Ө. Т.).
КӨҢІЛГЕ ҢУАТ [МЕДЕТ, МЕДЕУ]
ҢЫЛДЫ [ТҮТТЫ, ETTI] 0 КӨҢІЛГЕ
ТОҢ САНАДЫ [ЖҮБАНЫШ ETTI] Іштей сүйемел ету, арца сүйер ету мағынасында айтылады. Оңалмай бойда жүрсе
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осы ңыртың, Әр жерде-ақ жазылмай ма,
жаным, тырқың? Ңай жеріңнен көңілге
цуат цылдың, Ңыр артылмас болған соң,
мінсе қырқың (Абай). Сондай кесел туысңан Ңай жерінен болады Еөңілге медеу,
ол тыныс? Айтңан сөзге көнбейді, Өз тентегін көрмейді, Ңазан бұзар бір ңырыс
(Абай). Кәңіл жұбатар үлкен үміт бұлттан шыққан айдай, кейде, ол ңуанып,
дем беріп, ңанат бітіріп ңалғандай бола
ды (М. Ә.). Сиырының биылғы бұзауы
мен үш қарасы бар. Күреңбай ғана малын көптей көріп, көңілге тоқ санайды
(С. М.). Осындай өжет ңимыл, ерлік істердің күн санап көбейіп келе жатңанын
генерал Панфилов көңіліне тоц санайтын
(Т. А.).
КӨҢІЛГЕ Н¥Р ҢҰЙЫЛДЫ [ҢҮЙДЫ]
Шаттанды, бацытца бөленді. Біздің азат
анамыз Ана атанды өмірге, Біз баңытты
баламыз Нүр қүйылған көңілге (М. X.).
КӨҢІЛГЕ САЛҢЫН, КӨЗГЕ ЖАТ Еісіге аса жаман эсер етер нәрсе туралы
айтылады. Бір ңарағаннан-ақ мола екендігі байқалады: көңілге салцын, көзге
жат (Б. М.).
КӨҢІЛГЕ ТҮСТІ Еөз алдына елестеді,
ойға келді. Ол хабарлардың ұнамдысы
ұнамды далпыменен, ұнамсызы ұнамсыз
ңалпыменен, әр нешік өз суретіменен
көңілге түседі (Абай).
КӨҢІЛГЕ ТІК КЕЛДІ Ауыр тиді, царсы келді. Ойымнан ой бөліп, Ңозғадың
тамырды, Көцілге тік келіп, Кетірдің сабырды (Абай).
КӨҢІЛДЕГІ ЖЕРШЕН ШЬЩТЫ Ойлағандай, діттегеніндей болды. Бөрібай
кемпірдің көңілдегі жерінен бір-ақ utwjf*
цысы келіп, әдейі жерін айтпай, руын
айтты (Т. А.).
КӨҢІЛДЕГІ ҢАРАҢДЫ АШАДЫ Ойдағы арамдыц, қайғы, уайымын таратады.
КӨҢІЛДЕГІ КІРДІ ТАПТЫ Ойындағы
сырды білді. Айтшы маған сырыңды, Тірі
болсам табамын Көцілдегі кіріңді (ҚЖ).
КӨҢІЛДЕГІ М¥ҢДЫ АЙТЬШ, КӨЗДЕГІ ЖАСТЫ ТЫЙДЬІ Тоцтау айтты, жабыщанды жұбатты.
КӨҢІЛДЕ КӨЛЕҢКЕ ҢАЛМАДЫ Ойда күдік болмады. Тағы да ңозы көш
жер көштік. Жылңышы өлі ме, тірі ме,—
көңілімізде көлеңке де цалған жоц (Ғ. М.).
КӨҢІЛДЕН КӨҢІЛ СУ ППЕР Рухани
сүхбаттасу мағынасында айтылады. Шырағым, көңілден көңіл су ішер дегендей,
жақсы бейіл-ьгқыласыңнан ой сусынын бір
ңандырдым (AT).
КӨҢІЛДЕН КІР [ДАҢ, ДЬЩ, КІРБЩ,
ҢАЯУ, ҢЫЛАУ] АРЫЛДЫ [АШЫЛДЫ,
KETTI] Көңілде жүрген өкпе-араздъщтыц, реніиітіц ізі өшті. Ңарағым, сені
көрген соң, көңілден кірім арылды (М3).
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Көцілімде цалған кір жоц, кетті сайтан
(I. Ж.). Ойдағысын орындап, Көңілінде
цалмай дац. Жиырма беске жеткенде Сол
жерде дүние салады (Н. Б.). Киімнің кірі
жуса ашылады, көңілдің кірі ңуса ашылады (AT),
КӨҢІЛДЕРІ БІТІСТІ Біріне-бірінің ісөңілі толды, риза болысты. Бір-бірін түгел
көрген соң, Көңілдері бітісті (М3).
КӨҢІЛДЕС БОЛДЫ 1. Ер адам мен
әйелдің жасырын көңіл цосуы мағынасын,да. 2. Тату-тэтті болды. Жасынан көцілдес
болып, тату құрбылығы жарасып өсіп еді
(AT).
КӨҢІЛДІ АЛАҢ ЕТТІ © КӘҢІЛДІҢ
ТЫНЫІПЬІН АЛДЫ Ой-көңілді бөлді. Дегенмен, көкейде сайрап тұрған сан ойым,
көп толғантқан, көңілімді алаң еткен
жайларды басқалар да ңүптар деген, долдар дөген ниет мені аңтарыла сейлеуге
мәжбүр етті (М. Ә.).
КӨҢІЛДІ ҢОЗҒАДЫ Ойды тербеді.
Сөзі көцілді цозғап, сезімді шымшылап,
ерекше күйге түсіруші еді (AT).
КӨҢІЛДІҢ ЖАЙЛАУЫНАН [КӨК
ЖАЙЛАУЫНАН1 ЕЛ КЕТТІ © КӨҢІЛІНЕН ЕЛ КӨПІПІ КЕТКЕНДЕЙ БОЛДЫ.
Ацын бүл жерде көңілдің қүлазыған шағын айтып отыр. Лай суға май бітпес қой
өткенге, Күлеміз ңасңыр талап, дәметкенге. Сол ңаскырша алақтап түк таппадым, Көцілдің жайлауынан ел кеткен бе?
(Абай). Ләззат квңілінен ел көшіп кеткендей кұлазып, дел сал боп жүрді (Т. А.).
КӨҢІЛДІҢ КӨЛЕҢКЕСІ Көңіл күйі,
көцілдің сазы, хошы. Салған ән — көлеңкесі сол көңілдің, Тактысына билесін ол
құлаңқа (Абай).
КӨҢІЛДІҢ КҮНІ ӨШТІ Үміт үзілді
цызығы таусылды. Ңараңғы түнде қапалың, Жүрекгі басты, шықпас күн. Долдан келген ңайратым — Барымды айтып
шыңңан үн. Көңілімнің күні өшкен соң,
Ңайғылы қара болар түн (Абай). Жалтыр
ңұздан құладым, Ңолымнан кетіп сүйеніш. Еөңілімнің күні өіикен соң, Жалғанда болмас жұбаныш (Абай).
КӨҢІЛ ҢҮСЫ Арман, циял. Еөціл
цүсы ңұйқылжыр шар тарапңа, Адам ойы
түрленіп ауган шақта (Абай).
КӨҢІЛДІҢ ҢҮСЫ ¥ШТЫ Ой, цияЛг
дыц цүйцылжуы туралы айтылады. Түопей жүрмін төбеден, Еөңілдің цүсын үиіы~
рып, Барымды базар етпесем: «Еттің,—
дерсіңдер,— кісілік» (0. Шор.). Еөңілдің
ңүсы үшцан дүр, Ңон десең де ңонбас-ты
(БЖ).
КӨҢІЛДЩ ҢҮШЫ [ЗАУҢЫ] ЖОҢ ©
ЫҢЫЛАС-ІЛТИПАТ ЖОҢ. Еөңілдіц еш
нәрсеге зауцы жоц. Татңан тамақ ақау
татиды (AT).
КӨҢІЛДЩ СУАТЫ Еөңіл мейірімі.
Шырағым, менің көңілімнің суаты да,
ңуанышы да сенсің (AT).
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КӨҢІЛ ЖАЗДЫ 1. Бой серзітті (сериендеді). Жүрші, ңырға шығайың, бой көтеріп, көңіл жазайьіқ (AT). 2. Көңілде дьщ
цалдыржады. Енді, Ңұнанбай тым кұрыса, ¥лжанмен арыздасып, көңіл жазып
кетпек (М. Ә.).
КӨҢІЛ ЖЕТЕР АҒАЙЫН [ЖОЛДАС]
Қадір білер деген мағынада. Аманшылык
болса, балам, ертең жүресің, бүгін көңіл
жетер ағайынды шакырып, дэм таттырайық (AT). Жаңа бір амалға көшті. Көңіл жетерлерін шаңырып, үйіне ңонаң етті
(С. Сей.). Шоңмұрын: Көңіл жетер жерге
сауын айттым (М. А.).
КӨҢІЛ ЖҮБАТАРЫ Ойға медет тұтары, алданыш етері. Көңіл жүбатар алдағы
үлкен үміт бұлттан шықңан айдай, кейде,
ол ңуанып, дем беріп, ңанат бітіріп калғандай болады (М. Ә.).
КӨҢІЛ [-1] ЖҮЙРІК Білгір, алғыр.
Базаралы мен Дәркембай, бірі үлкен, бірі
жас болғанмен, екеуі бірдей ер, өр және
көңілі жүйрік адамдар болғандыңтан, кездессе, шұрқырасып табысады екен (М. Ә.).
Көңілі жүйрік шал бірдеңені сезіп калғандай (Ә. Н.).
КӨҢІЛ ЖҮЙРІК ПЕ, КӨК ДӨНЕН
ЖҮЙРІК ПЕ? Үшцыр циял туралы айтылады. Шырағым-ай, көңіл жүйрік пе, көк
дөнен жүйрік пе? Оймен күнде барып ңайтар жерім көп (AT).
КӨҢІЛ ЖЫРТПАДЫ Ащы сөзге келмеді, бетін цацпады. Алдау үшін көз жұмғанды «өлді» деп, Еөңілін жыртпай шұлғығанды сенді деп, Нені көрсе, соған ерген
балалың (С. Д.).
КӨҢІЛ ЖІБЕРДІ Ыкылас цойды, ілтипат етті. Ңой жатыр, ңойшы тыңдап
тұрды елбіреп, Көзіне қып-кызыл боп жас
мөлдіреп. Жел соқпай, құс шуламай, бәрі
жым-жырт, Әнге көңіл жіберіп тұрды елжіреп (Абай).
КӨҢІЛ КӨГІНЕ ҮЙІРІЛГЕН Ойға бе
кеш жиналған. Тек, көптен бері көңіл көгіне үйіріліп келген күдіктің бұлты айығып,
үміт шұғыласы орын тепті (Ә. Ә.).
КӨҢІЛ КӨТЕРДІ [СЕРГІТТІ] 0 КӨҢІЛІН ДЕЛБЕДІ Шаттанды, ойнап, күлді;
цош-цошущ етті. Ертең кірпіш басуға кірісеміз. Бозбалаларды көңілдендіру үшін,
өзім де бірге істеспекпін. Демалыс уаңыттарында, газет, кітап, өлең оқып, көңілдерін көтерейін (Б. М.). Балыңшылар Райдың көңілін делбеп, бірінен соң бірі шаңырып, қонаң қып сыйлауда (Ә. Н.).
КӨҢІЛ КҮЙІ Ішкі сезім, ой дүниесі,
зауцы. Көңілдің күйі тағы да Өмірсіз жанның алды ішін. Аударды өлең жағына,
Нәпсінің сынған қайғысын (Абай). Түн
түндігін түріп ашып, Түнекті сен серпесің.
Алтын таңның нұрын шашып, Көціл күйін шертесің (Ж. М.).
КӨҢІЛ КІРІ Ойында жүрген өкпе, рещш. (Өкпе, реніш түсініскеннен кейін тар-

ңайд ы деген мағынада тұр). Жат етіпті
пірлерін, Таркатып көңіл кірлерін (М3).
Ңұдай берген бұл достың —*кәннің бірі.
Мұңдасңанда қалмайды көңіл кірі, Долдан достық жасап ем болар-болмас, Ит
мұрындай наданның жыртты бірі (Абай).
Тірі жан көреді екен бірін-бірі Ауыздан
айтса кетер көңіл кірі (М3).
КӨҢІЛ ҢАЗЫ, КӨЗ ТАРАЗЫ Адал
ниет, әділ іс мағынасында. Ей, хазірет!
Оғыңды кімге ңадағалы келесің?... Көңіл
цазы, квз таразы, жабысңан жала көп те,
кінә жок еді ғой Аңанда (Ғ. М.).
КӨҢІЛ КОС АЙТТЫ д и а л . Кіеісі
цайтыс болған үй ішіне кеңіл айтты; қайғы-цасіретіне жұбаныш айтып, ниеттес көңілін білдірді. Балаңыз... Унгри түбіндегі
ұрыста хабарсыз жоқ болды деп бастап,
үй ішіне көңіл цос айтты (Қ. орда, Арал).
КӨҢІЛ ҢОСТЫ Бірін-бірі үнатып, цосылды; ерлі-зайыпты болды. Шұға мен
Әбдірахманның көңіл цосцан қалпын естігенде, Күлзипа жылапты деп қатыкдар
өсек ңылып жүрді (Б. М.). Мен айттым
цосайын деп көңіл саған, Жаныңды жаныма әпкел маған. Дию деді, азырақ ойланайын, Жанымды әкелгенім болар жаман
(ҒН).
КӨҢІЛМЕН ҢАРАМАДЫ Ыцыласын.
салып, назар цоймады. Жанды тәнге бас
ұрғыздық, Еш нәрсеге көңілменен царамадыц, Көзбен де жаңсы қарамадық, Көңіл
айтып тұрса, сенбедік (Абай).
КӨҢІЛ САЛМАДЫ Көңілін бермеді;
ықыласы аумады, ниеті болмады. Сөзімде
ей, патша, жоң-ты жалған, Диюға өлсем
дағы көңіл салман (ҒН).
КӨҢІЛ СҮРАДЫ Аурудьің, дертті кісініц жағдайын, халіп білді. Неше күндей
ауырып жатқанымда, көңілімді сұрауға
бір кісі жібермедіңіз, тым болмаса, жолдас ақым үшін, өзіңіз келіп халімді білмедіңіз,— деп өкпе айт,— деді (ҢЕ). Үлжан
әл үстінде жатқанда, Майбасар көңілін сұрап отырып, өрескел сөйлеп не? (М. Ә.).—
«Сапекеңнің бәйбішесі сырқат, көңілін сұрайын»,— деп шықты (Ғ. Мұс.).
КӨҢІЛ СҮЙЕР Ең жацын дос, дос-жар,
цалаулы кісі. Он жеті — он сегіз жас —
балалың пен жігіттіктің аралығы. Бұл
кезде бала жігіт шын көңіл сүйерін өз жүрегімен таңдап ала да бермейді (Т. А.).
КӨҢІЛ ХОШЫ КЕТТІ [ЖОК] Бей-жай
болды; цуаныш жайты болмады. Сұрады
неше күндей Сағит досы, Кетіпті ғәйіпі
ғишрат көңіл хошы. Сұрады өлемін деп
Сағит қанжар, Деді де көрсеткенің маған
осы? (ҒН).
КӨҢІЛІ АЛА 1. Әділетеіз ниет, надүрыс ыінез туралы айтылады. Ала қойды
бөле кырықкан жүнге жарымайды — деп,
бұл ала көңіл неме, айналдырған бес үйді
алтыға бөліп қарайды (AT). 2. Ойы он сацца жүгірген. «Түйе мінген қазаң төрт
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ауыз өлең біледі» деген сияқты, көңілі
ала, ұйқысы шала, батпандай арңалаған
ңойшы жүрегінің жарасын, көкірегінің
шерін, жалшыльщ мұң-зарын ен далада
жалғыз өзі баяулатып әнге ңосатын
(М. Е.).
КӨҢІЛІ АЛАҢ [EKI] БОЛДЫ Ойы бөлінді. Өзім бас-көз болам, артыңа ңарайлап, көңіліц екі болмасын, Көкежан,—
деп Жексен ңарт бетін сипады (Т. А.). Бастайын бір кеңесті алып калам, қашаннан
бола жүрген көңіл алаң. Біреуін баян етсем бекер болмас, Іс өткен неше түрлі заманадан (М. С.).
КӨҢІЛІ АЛЫП ¥ШТЫ Жүрегі атша
тулады, тебіреніп кетті. Ңайын атасының
уәделі күннен бұрын келгеніне қуанып,
жас балаша көңілі алып үшып барады
(Ә. Н.). Кісідей арқалаған наңаң жала,
Тағдырға тадбір таппай, қалма шала. Дүр
көңіл алып ұшцан ешбір болмас, Жоқ болсын, бір тозаңдай көңілде ала (А. Ңор.).
КӨҢІЛІ АУДЫ [БӨЛІНДІ, КЕТТІ, ВК
ЛАДЫ] Құштар болды, ыцыласы түсті.
Жұрт әуес болған сұлудың көңілі ауды
сыртынан Ер Ңамбардың күшіне (ҢамБ).
Ңамбар айтты өзіне: Осыған көңілім бөлініп, ¥мытып кетсем жұртымды, Ңұдайдың ■
—•деді — ұрғаны (ҢамБ). Сандыбай
үйшінің осы мақпал ңараның үйірін ңалауға да көңілі кетті (Ғ. М.) Елдің түрі
көрінді Етек-жеңін жинаған. Шаруасына
көрінед Көбінің көңілі цүлаған (I. Ж.). Ол
келіншекке бір кезде Тәңірберген ағаңның
көңілі цұлап, ауаланып жүрген (Ә. Н.).
Далада екі тышқан май тауыпты, ПІығынсыз екеуі де жай тауыпты, Жанжалдасып
бұл майды бөлісе алмай, Маймылға білдіруге көңлі ауыпты (С. Т.).
КӨҢІЛІ АШЫЛДЫ Ойы сергіді, цуаныш тапты. Көңілім ңисса жазсам ашылады, Латафат фахри гүл шашылады. Ңиссасын Сейфүлмәлік талап етіп, Жазуға
көңіл ңоштап асығады (ҒН).
іІӨҢІЛІ БАР Үнатады, сүйеді. Ойбайау, оның сенде көңілі бар (Т. А.). Ңызыңның оқуға деген көңілі бар ма, жоң па?
Болмаса, жұрт сүйтедіге салып отырсың
ба сен де (AT).
КӨҢІЛІ БАСЫЛДЫ Жайланды, іштей
тебіренуі басылды. Кірердегі лоблыған көңілі басылып, Айша енді өзін-өзі билеп
алды (Т. А.). Кел сүйгенім ңасыма, Сүй,
мойныма асыла, Жас баладай жұбанған,
Ңалсын көціл басыла (Б. К.).
КӨҢІЛІ БОСАДЫ [Б¥ЗЫЛДЫ] 1. Қамыцты, цобалжып, толцыды. Көңілі бос
кәрінің Көкейлерін ұғынар. Көтермей жалынып, Көзден жасы ңұйылар (Жамбыл).
Сыр суы кәңілі босап сыңқылдаған, Аспанда қаз бенен ңу ңыңқылдаған. Тұнжырап жиде, жыңғыл дым үндемей, Күйініп
көкте жұлдыз, жел жылаған • (I. Ж.).
2. Жылағысы келді. Үйде отырғандардың
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көңілі бо<пп. көзіне жас алмағандары болмады (Қ. Тай.).
КӨҢІЛІ БҮТІН Уайымы жоц, төрт цұбыласы тең кісі. Шырағым, көңілі бүтін
кісіге береке дариды (AT).
КӨҢІЛІ БІЛДІ Ойы сезді. Екечін періштелер көңілім білді, Дем алғызбай, кеудеме келіп мінді, Ңолында күрзісі бар, түсі суық, Жаныма бір шыбындай қысым
қылды (Ш. Ң.).
КӨҢІЛІ ДАУАЛАМАДЫ Жүрегі батпады, батылы бармады. Бес жасар баланың батырлығын жалаңаш кездікке ңұлатып сынайды ма екен кісі? Жазым болса
цайтеді? ... Жоң, баланың көңілі дауаламас (I. Е.).
КӨҢІЛІ ЕНЖАР [ҚАЯУ] Уайым-кайғылы, жабырцаңцы. Өлеңде менің сірә,
нем бар еді. Сұм дәурен мен дегенде кемтар еді. Көрсетем ңандай сиңын, ңай тұрпатын Тілде тұсау, көңілім енжар еді
(М. Ә.). Базарда біреу атты, біреу жаяу,
Азы шат, көбі жүдеу, көңілі цаяу (Д. Ә.).
КӨҢІЛІ ЖАБЫҢТЫ [ҢАМЫҢТЫ, ТАРЫҢТЫ,
ҢАМЫРЫҢТЫІ © КӨҢІЛІНЕ
Ң¥СА [УАЙЫМ] ТҮСТІ Қайғьірды, уайымдады. Күз болды деп көңілі жабығады,
Күз күні жанды-жансыз ңамығады. Кетіріп әдемілік, көркемдікті, Желі де иттей
ұлып жынданады (С. М.). Ңазақтың келіспеген әдетінен Көціліне бейшараның түскен уайым (М. С.). Сайрай бер, тілім, Сарғайған соң бұл дерттен. Бүгілді белім,
Жар тайған соң әр серттен. Қамырыңты
кэціл, Ңайтсе болар жеңіл (Абай).
КӨҢІЛІ ЖАЙ [ТОҢ] Ойында алаңы
жоц. Ішкені мае, жеген тоң, Бай-кедейдің
көңілі жай (ҢБ). Басымда бар алтын шок;,
Көкешім барда көңілш ток (ҢБ).
КӨҢІЛІ ЖАЙЛАНДЫ [ДАУАЛАН
ДЫ, КӨННІІДІ, БІТТІ, ТЫНДЫ, ОРНЫҚТЫ, САЯ ТАПТЫ, ОРНЫНА ТҮСТІ, ТОЙДЫ, ДЕМДЕЛД1] Дегені болды, жаны жай
тапты, іштей риза болды, ойындағысы бол
ды. Алып үшқан, толңымалы көціл орнығып, берік сенімге ие болды (М. И.). Жәнібек бас жауы Көк орда ханын жеңгеннен
кейін, көңілі азырақ сая тапты (I. Е.).
Жұрттың көңілі тынды, Екпіні қатты
дауылдай Ерлігін әбден сынады (ҢамБ).
Сансызбайды көрген соң, Жібектің көңілі
тояды (ҢЖ). ... Аман Аңмолаға тек сүйсінумен, қызығумен болды. Кірпіш үй сыр
тынан қораш еді, ішіне енгенде, бұған да
көңілі тойып қалды (Ғ. Мұс.). Өне бойдан
сіркедей мін таппадым, Көрмеген жаным
екен, көңіліл тойды (ҢКБС). Киінген Ақбөпе де жігіт болып, Өңіне шырай біткен
нұры толып. Әмірхан туыстарын таныстырып, Бәрі мәз, қуанышта кәңілі толып
(И. Б.). Дұшпаннан құтылып, Көңілдері
жайланды, Жөнелтуге Құртңаны Көктім
аймақ ойланды (ҢБ). Сілке киініп тымаңты, насыбайды Бір атасың көңілің жайланғанда. Таудан жиде тергендей ала
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берсе, Бір жасайсың құмарың әр қанғанда
(Абай). Сырым сөйлесе, шегтігіне іліндіріп
сөйлейді-ау! Өрге айдамаса, көңілі көниш
ме?— деді (М. Ә.). Шахтерлерге мереке,
Серпе күрек сермесе, Көңілі көншіп жай
табар, Көп ңопарып терлесе (Ң. Ай.). Бір
ұрмай, көцілі көншімейтін болғандыңтан,
Айдарбек құшырланып... Зейнепті желкеге ңойып кеп ңалды (Б. М.). Балаңды таратып, көңіліңді бір демдедің бе, мұғалім
(Б. М.). Айым да сен Ғалия, күнім де —
сен, Оң қабағым тартады, күлімдесең. Менің көңілім дауалансын Ғалия, Ауған
түйе секілді бейімдесең (Б. Ш. Б.). Кейін
ңалған жас бала Күдер үзіп біздерден,
Көңілі ңашан жай табар (М. Ө.). Елес беріп, ңонды түзде қарлығаш, Егіндерге босатты орын ңалың тас. Соның үшін жас
көңілі жай тауып, Бұл орыннан тұрды бір
кез қарындас (X. Ер.).
КӨҢІЛІ ЖАҢЫН 1. Әйел мен еркектің
арасындағы жацындыц. Хатшы бала мен
Раушанның көңілі жацын деген рас на
екен?— деп бір ңатын Күлзипаға төне түсті (Б. М.). ¥шбыр таптап тұратын бір ұстаның менімен көңілі жацындау бір сұлу
қызы бар еді (С. С.). 2. Тату, сырлас көңіл.
Осында көңілі жацын бір ағайым бар.
Сырласып түрамыз (AT). Жоқ еді бір туысңан аға-жеңгем, Квңілім жацын тартты
сізге дем-дем (ҢКБС).
КӨҢІЛІ ЖАЛЫҢТЫ [3EPIKTI] Көңілі
цайт болды, көңілі мезі болды. Ңартайған
адам көп екен, Кемпірден көцілі зеріккен
(ҢамБ).
КӨҢІЛІ ЖАҢҒЫРДЫ Масаттанды,
шаттанды. Білімдіден аяман сөздің майын, Алты өлеңмен білдірдім әннің жайын,
Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі Жацғырсын деп ойладым айтқан сайын (Абай).
КӨҢІЛІ ЖАРАСТЫ Еелісім тапты,
үнатты, тіл тапты. Оның орнына келген
кісімен көңілі жараспай жүр (Ә. Н.). Осын
да бір жігітпен көңілі жарасыпты (AT).
КӨҢІЛІ ЖАРЫМ [ЖАРЫМЖАН] ©
КӨҢІЛІ СЫНЬЩ Қайғылы, жарым көңіл,
тұңды жан. Жасымнан жетім едім, көңілі
сыныц. Өнерім ондай емес артың ұлың
(Абай). Бекежан, мен бір жанмын кеңілі
жарым, Жан қайда тыңдайтұғын қыздың
зарын. Өз көңілің елемей ме, ескермей ме,
Әркімде өзі ойлаған арман барын (Ғ. М.).
КӨҢІЛІ ЖАСЫДЫ Мұңайды, цапаланды. Жетімсіреп көңілі жасып, Тынысы
тым тарылғандай (Ғ. О.). Еөңілің жасып
калыпты. Бұдан зорға кезіксең қайтер ең?
(AT).
КӨҢІЛІ ЖЕЛДЕЙ ЕСТІ Шаттанып, ма
саттанды, масайрады. Күнтуардың көцілі
желдей есіп, серпіле сөйлеп кетті (С. О.).
КӨҢІЛІ ЖЕР [ЖЕРДЕЙ] БОЛДЫ
Тауы шағылды; цатты цаймығып, беті
цайтты, Әттеген-ай! Өзім жиырма бестегі
жігіттей едім, көңілімнің жердей болғанын қарашы (ШС). Сол күнде атасының

көзі көр болып, көңілі жер болып, Төлегенді сағынып, қасіретпен ңан жұтып жатады екен (ҚЖ).
КӨҢІЛІ ЖҰБАНДЫ Медеу цылды,
алданыш етті. Жесірдің ңамын ойласаң,
Жетімнің көңілі жұбанар, Екі мүңды бас
ңосса, Тарңатып шерін шығарар (Б. Ө.).
КӨҢШІ ЖҮДЕДІ 1. Уайымдады, цат
ты мұңайды. Соңғы күндері қыздың көңілі жүдеп жүр (AT). 2. Ренжіді, көңілі цалды. Омар Колосовты білгір инженер, іскер
басшы, шебер ұйымдастырушы деп жоғары бағалайтын, ңазір оған да көңілі жүдеп қалды (Т. Н.).
КӨҢІЛІ ЖҮДЕП, ЖАНЫ ЖАДАДЫ
Өмірден торыцты, жаны цажыды. Көп
жүрген көңілім жүдеп, жаным жадап,
Жабыңңам, жатырңағам, тартңам азап.
Сонау күй жүрегімді тыншытпаған Пышағын кейде салып, кейде қадап (I. Ж.).
КӨҢІЛІ ЖЫЛЫДЫ [ЖІБІДІ, ИІДІ]
Мейірі түсті; жүрегі елжіреді. Жұмабек
басын көтеріп алып, суретке қайта ңарағанда, ұялы үлкен көзді, жұңа өңді, қара
торы ңыз көзіне шоңтай басылып, көңілі
жылып қоя берді (Т. А.). Жалғызсыраған
ңиын кезінде жақын адамын көргендей,
Панферовтың көңілі жібіп кетті (Т. А.).
Шыңты Рауза, Ңош! ңош! баура! Көрдіңдер ме сүйісін! Жаз-жаз заула, Жайлауда
ауна, Ңазақтың көңілі иісін (I. Ж.).
КӨҢІЛІ КЕЛСЕ Қаласа, ыцыласы болса. Көңілі келсе, көлдей, Көңілі келмесе,
шөлдей (Мәтел).
КӨҢІЛІ КЕРЕҢ [Б1ТЕУ] Сезімсіз, сезім-түйсіксіз деген мағынада айтылады.
Ағат айтсам, ғапу етіңіз! Бірақ аса бір
көңілі керең кісі болмаса, өлеңді сүймейтін жан болар ма? Менің әкемнің де сүйетін өлеңі бар (М. Ә.).
КӨҢІЛІ КӨКТЕ, БАСЫ ЖЕРДЕ Менменсіген, өр көкірек. Жаманның көңілі
көкте, жерде басы, Алые ңой аңғарғанда
екі арасы, Жаңсының өзі кішік, ойы биік,
Бірдей ме екеуінің мәртебесі (Жамбыл).
КӨҢІЛІ КӨТЕРЩКІ Көңілді, шат.
Ташкенттің түзу, кең көшесімен келе жатңан Сақаның көңілі тым көтеріңкі (3. Ш.).
Ал, сайра, жас бұлбұлдар мұңды үнмен,
Көңіліц көтеріңкі көгілжімнен. Еркін таң
маңайға жан көз тігіп жүр, Сайра әнмен,
сайра күймен, сайра мұңмен (I. Ж.).
КӨҢІЛІ КҮПТІ Ренішті; мұңды-шерлі.
Жолың болсын, жолбарысым, жортңанда,
Өзіңнен өзге ойы жоң, Жас тілеуін жат
жолына сарып еткен, Көңілі күпті, көзі
жасты Ңұртқаң да (М. Ә.).
КӨҢІЛІ ҢАЛДЫ [ҚАЙТТЫ, СУЫДЫ,
СЫНДЫ, ЖҮДЕДІ] Ренжіді, тауы шағылды. Көңілім цайтты достан да, дұшпаннан
да, Кім қалды алдамаған тірі жанда.
Алыс-жақын ңазаңтың бәрін көрдім, Жалғыз-жарым болмаса анда-санда (Абай)
Шимайлап бет-аузыңа әжім түскен, Ңал-
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ды ғой көргеннен соң көціл цайтып, Моддеке, деп жазыпсыз күдер үзбе, Хабарың
үзбе деген тиді бізге (М. Б.). Күтпеген жер
дей танысымның ңаныпезер боп шыға келгені көцілі.мді суытып тастады (М. И.).
Өмірден жиіркеніп, көңіл суып, Ңалғандай айналадан өзге туып, Жатады жанды
көрмей жапан түзде, Көліне Бурабайдың
кірін жуып (I. Ж.).— Жә — жә! Сендер
құрлы пайдамды, намысымды білеміні—
деді Мақамбетше. Ол ңабағын шытқанда,
өзгесінің көңілі сынды (Ғ. Мұс.). Раушан
маңдайын тыржитып, сұрланып сала берді. Мөр баспаса, Вәкеннің көңілі цалады.
Көңілі қалса, өзі томырық адам, көпке
шейін араз болып, күйіп-піседі де жүреді (Б. М.).
КӨҢІЛІ ҢАРАЙДЫ Ойы бүзылды. түңілді, торыцты. Жақындап ажал тұрса да,
Жанына ңылыш ұрса да, Ңалжырап көңілі царайып, Үмітін қоймас адамзат (Б. Ң.).
КӨҢІЛІ КАРАҢҒЫ ТАРТТЫ © КӨҢІЛІ ҢАРАП БОЛДЫ Іш цүса болды, цатты
цамыцты. Қарацғы тартып көңілі, Ңыз
Назымның ішіне Ңапалығы сыймайды
(ҢамБ). Жүгірді Сагит жылап ханға ңарап, Іштері ңайғыменен алап-жалап. Хан
га кеп естігенін мағлұм ңылды, Аһ айлап,
ханкың көңілі болды царап (ҒН).
КӨҢІЛІ ҢОРЫҢТЫ Іштей шошыды,
үрейленді. Ыңғайы жаман аурудың, Жаманнан көцілш цорыцты, Артқы қалған
жалғызга, Бір касірет жольщты (Ш. Ң.).
КӨҢІЛІ ҢҮЛАЗЫДЫ Жалғызсырады;
кеңілі жеті,мсіреді. Бұл кезде ңонақ, жолаушылар да сиреген. Шолпанның көцілі
цүлазып, жан-жаңқа ңаранып, далада жүр
(Ғ. Мұс.),
КӨҢІЛІ КҰШУАҢ БОЛДЫ д и а л. Көцілі риза болды. Бәрің де сөз кезегін таптың деді, Болды деп көп цүшуац көцільм
мұнан (Жамб.: Шу, Луг.).
КӨҢІЛІ МҰЗДАДЫ Тауалы цайтты,
шошынды. Ңоспанның да көңілі мүздап
ңоя берді (Т. А.).
КӨҢІЛІН АҚҢА БЕРДІ [¥ЙЫТТЫ| ©
КӨҢіЛІ АҢҢА ЖОРЫДЫ Адал ойлады;
адалдыща жорыды. Көктаймең келіп едім
бір жыл желіп, Көңілімді сіздер үшін
ащ а беріп (ҢКБС). Осы дүниенің тірлік
қамынан басқа, алдында ана дүние барын
ара-тұра да болса ойлап, көңілін аща
үйытып, тәубеге кеп тұрса, басыңдағы бір
тұтам тірлікте күнәга бұншалық белшеңнен батпас едің ғой (Ә. Н.).
КӨҢІЛІН АЛДЫ Райына царайлады;
көңілінен шыцты. Жақсы білгенді жорғалыкпенен кәңілін алсам екен деген надан
әке-шешесін, агайын-жұртын, дінін, адамшылығын жаурыннан бір қаққанға сатады (Абай).
КӨҢІЛІН АЛДАДЫ [АЛДАНДЫРДЫ,
АУЛАДЫ] Көңілін тауып, цамцор болды;
ойын бөліп, алац етті. Мына баланың кө-
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ңілін алдандыра тұршы (AT). Басымдағы
бөркімді Мұңды болған атама Өз қолыңнан бергейсің, Көңілін аулап жүргейсің
(БЖ). Енді хан қырык, жігітке бұйырды:
барыңдар, сол күнгі баланы тауып алып
келіңдер, жалғыз ңызым Ңұралайды беремін, сөйтіп көңілін ауламасам, елімді
ойран ңылар — деді (М3). Диюдың көңілін
аула мәз ңылған боп, Өзіңнің ғұмырыңды
аз ңылған боп. Сен неге сұрадың деп ашуланса, Өп-өтірік жыла оған наз дылған
боп (ҒН).
КӨҢІЛІН АУЫРТТЫ Қатты цынжылтты, ренжітті. Келместей түндегі ұйқы, батпастай ас, Тағдырга бас иген соң шын
гауһар тас. Көп жазып, көңіліңізді ауыртпайын, Сонда да достың сыры досыңа
паш (С. Т.).
КӨҢІЛІН БАСТЫ 1. Көңілін тыншытты. Нағиманың да көңілі бұзылып:— Жылама, ңарағым, көзіңнің жасы ағайыныңа
болсын деп, баланы алдандырып, көңілін
басып жұбатты (С. Д.). 2. Желігін басты,
бетін цайтарды, сесіп цайырды. Ажуаға,
ңорлауға тілі орамды, Не түрлі тұзақ кұрып көңілін басцан (Абай). Ауылда едіреңдеген ңымыз масты, Сескентіп, мынау
думан көңілін басты. Кей балуан, кісі өлгендей, жер шұқылап, Жүрегі жігіттердің
үрке қашты (I. Ж.). Жау көңілін қылышпен басцан жігіт, Батыр емей немене, асқан жігіт? (ШС).
КӨЩЛІН БЕКІТТІ Бір шешімге келді, бір тоцтаиға тоцырады. Апырмау, мені
неге ңуады. Келіп отырған «төреге» бір
нәрсе айтады деп ойлай ма? Ойлана ке
ле,— «төреге» де айтып көрген теріс болмас еді деп, көңілімді бекітіп те едім
(Б. М.).
КӨҢІЛІН БИЛЕДІ Өзін-өзі үстады,
өзін тез тежеді. Рай тіпті тіл қата алмай,
ернін тістелей берді... Ақбала көңілін тез
биледі (Ә. Н.).
КӨҢІЛІНДЕ БІР ДЫҚ КЕТТІ Өкпе-назын ішіне сацтады; реніші ішінде кетті.
Судыр Ахмегтің көңілінде бір дыц кетті.
Басқа кісі болса бір сәрі (Ә. Н.).
КӨҢІЛІНДЕГІ ДІТІ Ойындағьі арма
ны, айтпацшы болған сыры. Дітіңді (көңіліңдегі) білтелемей, білдіре айтшы, Саласың қандай қолқа тегі маған (Жамбыл).
Ңайта биікті шалған сағыммен көціл di
T i n шарып та, шаншып та өтті (С. Баң.).
КӨҢІЛІНЕ АҢТЫҢ САЛДЫ д и а л.
Көңіл жүбатып, көңілін аулады. Біз барып Аканның көңіліне актыц салып ңайттың (AT).
КӨҢІЛІНЕ АЛДЫ 1. Ескерді, еледі.
Алтынды ал да, көрсет жұртңа апарып,
Менің сөзім шын болса, тәңрі оңғарып.
Сонау бақша ішінен табыламын, Егер мені
іздесең, көңіліце алып (Абай). 2. Ренжіп
қалды. Кейіс сөзді есітіп, ңамығып қалды,
көңіліне алды (AT).
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КӨҢІЛІНЕ АРАМДЫҚ ТҮИДІ [ТҮС- ниеті болады (ҢЕ). Толғау салып ішіме,
TI] Қастыц ойлады, жаман ойын ішіндв Сол күнде-ақ жацтың көңіліме (Абай).
сацтады. Билердің ақылы бұрын да көціКӨҢІЛІН ЖЫҢТЫ [ЖЫРТТЫ, ҢАЙліне арамдыц түсіп жүрген ханға ұнайды
ТАРДЫ, ҢАЛДЫРДЫІ 1. Сыңайына ца(ҢЕ).
рамай, бетін цайтарды. Алдау үшін көз
КӨҢІЛІНЕ ДАҢ [KIP] САЛДЫ [ТҮС- жұмғанда «өлді» деп, Уансын деп ұшынTI] Ренжітті; күйікке ұшыратты. Ызға- ғанда «берді» деп, Көңілін жыртпай, шұлрыма шыдамай, Жиылып шыңты ырқыма. ғығанды «сенді» деп, Нені көрсе соған
Бәрі де қорңып жүр екен Көңіліме салған ерген балалық (С. Д.). Бір ауыз сөзбен
дагына (ҢамБ). Жас көңіліне кір түсірді көңіліңді цайтардым: өгізді өрге салма —
(AT). Сандуғаш бақшада Сайрайды таңер- ңанатың талар, жаманға жүзіңді салма —
тең. Ңандай жан, сәулем, дац салды Көці- сағың сынар (Ы. А.). Көзі тірісінде Федо
ліңе сенің аң еркем (Ңән).
ров Шураны алаканына салып бақты. Ол
рет Шураның көцілін цалдырды
КӨҢІЛІНЕ ДІТ САҚТАДЫ Реніші бір-ақ
ойынан кетпеді. Ңанша іш тартса да, кө- (Ә. Н.).
ңіліне діт сацтаған жас бала илікпей қойКӨҢІЛІН ҢИМАДЫ Сөзін жерге тасды (ЛЖ).
тамады, меселін. кайтармады. АлтыбақанКӨҢІЛІНЕ ЖЕЛ БЕРДІ Рух, ңайрат ға барғаным рас. Күлпаш, Маржандар қоберіп, желпінтті. Теңіздің бойы ноғайлы, нақ, өрі ңұрбы, солар қиылған соң, көңілЕл екен өскен жағасы. Жарлыны байға дерін цымай бардым да, аздан соң қайтып
теңгерді, Көңіліне халыңтың жел берді кеттім,— деді Шолпан (Ғ. Мұс.).
(ҢамБ).
КӨҢІЛІН СУЫТТЫ Жабырцандырды,
тауалын цайтарды. Не қылсаң да, көціліңКӨҢІЛІНЕ [КӨҢІЛГЕ] КЕЛДІ 1. Ау- ді енді суыт (ҢКБС). Е, баланың көңілі
ыр тиді, цатты батты. Көңіліңе келсе де суып кетпесін (AT).
айтайын, сондағы басшылық жұмысқа көКӨҢІЛІН ТАНЫДЫ [ТАПТЫ] 1. Ниет
ңілім толмайды (М. И.). Ат жараттық, сән
тараттың, Әуейілік күйлестік. Көңілге ке байцады. Сүйеу қарт оның көңілін таныса
лер, кім жолар, кім көнер (Абай). 2. Ойы- да, үндемеді (Ә. Н.). 2. Қалауын тапты,
на түсті, тіліне оралды. Көңілге келіп бір дегенінен шыцты; көңілін риза етті; көсөз қалғаннан соң, Тынар ма айтып өтпей ңіл цалауын берді. Сүйінші десең Келмембет, Кеңіліңді сенің табайын. Өлгеніңше
ңу ңызыл тіл (Жамбыл).
өзіңді Тәрбиелеп бағайын (ҢамБ). Егер,
КӨҢІЛІНЕ КІР САҢТАМАДЫ Кек түт- осындай әбден тұтанды деген шағының
пады, Ақыр аяғында ол, бар қазаңтың тү- өзінде баласы жыламсырай бастаса, дереу
бі бір еді гой, береке іздесең, дұғаң қабыл райдан ңайтып, оның көңілін табуға асыболсын десең, өзара ңырғи ңабаң болма, ғатын (М. И.). Ер көңілін таппасац, Үстіне
көңіліңе кір сацтама дегендей аңыл айта- ішік жаппасаң! Ер мінезді бұл Жамбыл,
Жұртқа жаман атайды (Жамбыл).
ДЫ (Ы. Д.).
КӨҢІЛІН ТАР ҮСТАДЫ Ниеті, пейілі
КӨҢІЛІНЕ ҢАРАДЫ Ренжіткісі келмеді; көңілін. жыцпай, райына бейім бол- тарылды. Үш жүздің ортасында Ңасқа
ды. А, тазша, әлі царап тұрмын көңіліңе көл бар, Әр жерде су ішетін басқа көл бар,
(ҢКБС). Бұл күнге дейін шыдасам, айтпа- Үш бөліп, енші ңылып алысайық, Жер жетер, көңіліңді ұстама тар (ШС).
сам, көңіліңе царап келгенім (AT).
КӨҢІЛЩ ТЫНДЫРДЫ Разы цылды;
КӨҢІЛІНЕ ҢАРА ШАПТЫ Арам ой
келді, цастандыц ойлады. Сөйтіп жүрген- тілегін орындады. Мұңды, шерлі жоқ-жіде, ағаларының көңіліне цара шауып; тік, Аңсап алдын кернепті. Бәрінің көңілін
«Бәріміз бір тудың, осы Асан бізден қалай тындырып, Біреуін ала көрмепті (Абай).
артық болып жүр» деген пікірге келеді
КӨҢІЛІН ҮЙЫТТЫ Сөзіне сендірді,
(ҢЕ).
көндірді. Нұрбай көпірме сөзбен колхозшылардың, жоғарғы орындардың көңілін
КӨҢІЛІНЕ ТҮЙІН ТҮСТІ © КӨҢІЛШЕ ұйытьіп қойған екен (Т. Н.).
ҢАЙҒЬІ ТОЛДЫ Жүрегіне дерт, цүса ұялады; жүрегіне дерт байланды. Билеген
КӨҢІЛІҢ ҢҮШУАҚ ПА! [Ң¥Ш ПА!
Мысыр атты елі жиын, Көңіліне патша- ҢОШ ПА?] Көңілдімісің, денің сау жүрміның түсті түйін. Ата-ана, тату достар ес- сің? («Уакытың құш па?» «Кеулің қош
тен шықты, Адамға ғашық дерті қандай па?» деген түрде де айтыла береді. Көңілңиын (ҒН). Ңатының жаман болса... Көңі- ділік, шаттың мағынасындағы «құш» —
ліңе цайғы толар (ШС).
парсы сөзі, «уақ»— араб сөзі). Ата, калай
бүгін көңілің цұшуац па! (AT).
КӨҢІЛІНЕ ҮНАДЫ [ЖАҚТЫ, ҮЙЛЕСТ1] Жаратты, жацсы көрді, ойына сай
КӨҢІЛІ ОЙСЫРАДЫ [ҢҮЛАЗЫДЫ,
келді, кәңілінен шыцты. Алдарында аян- ҮҢІРЕЙІП ҢАЛДЫ] Жаны цүлазыды;
бай, Шыныменен сөйлесем, Көңіліне бек- өкініште цалды. Аса қадірлі, қымбатты
тер үнармын (Б. Ө.). Өзі бойдақ жігіт бол ңазынадан айрылғанын жаңа сезгендей,
тан соң, көңіліне үйлескен бір бой жеткен- Серәлі көңілі ойсырап барады (Т. А.) Үіг
ге ңұдаласьга, «аяқ шырмап» кетуде де іші аңғал-саңғал, көшкен ауылдың жұр-
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тындай, көңілін цүлазытып жіберді (Ә. Н.).
Тереңінде саңтап жүрген соңғы бұйымын
суырып алғандай, Ләззат кәңілі үцірейіп
цалды (Т. А.).
КӨҢІЛІ ӨСТІ [СЕРГІДІ, СУДАН ТАСЫДЫ, ТАСЫДЫ, ШАЛҢЫДЫІ Шаттана
рухтанды, еңсесі көтерілді, цатты цуанды.
Жеке топ ұл-қызымен кәрі Жүсіп, Алңаға
мойын бұрды көзі түсіп, Шаңыртты той
бастайтын адамдарды, Менмендік ңылығымен көңілі өсіп (И. Б.). Жігіттер мәзмейрам, көңілдері өсіп, ұлы тойға жиылғандай ойын-сауық ңұрды (Ң. Тай.). Барлың үйлердің шал-кемпірлерін, жас-желеңін түгел жиып әкеліп, бірге тыңдаңдар.
Олардың көңілі сергіп цалсын (М. Ә.). Бақ
туын тұрғанда ұстап бүгін қазаң, Көңілі
судай тасып, оттай маздар (I. Ж.). Кедей
ауылдың көңілі осы сарша тамыздағы сағымдай тасып кұлпырып тұр (Ғ. Мұс.).
Балуаны жыққан Арғын шуылдап жүр,
Аруақ ңолдады деп көңілі тасып (I. Ж.).
Түсімде мені жұбантып, жылы сөзбен сөйлесіп. Кетуші едің қуантып, Ңалушы өді
көңіл өсіп (Абай). Ңараман кайраттанды
көңілі тасып, Хош болып уақыты хадден
асып (ҚамБ). Бетіне жан ңаратпай, Көңілі
әбден өседі (ҢБ). Жау жүре алмас десіпті,
Еөңілі сондай әсіпті (ҢБ).
КӨҢІЛІ [ТӘБЕТІ, ЫҢЫЛАСЫІ СОҢТЫ [ТАРТТЫ, ШАПТЫ] Ынтыц, ынтызар болу мағынасында айтылып тұр. Көргеннің көз ңүмары ауып тұрған, Ойы тілеп, көңілі шауып тұрған. Өзіне деп жұлңынған жүрек күшін Сыртка шашпай
аңылмен тауып тұрған (С. Т.). Алыптың
көңілі соцты етін жеуге, Сенің оған тілің
жоқ пәлен деуге (С. Ә.).
КӨҢІЛІ СӨГІЛДІ Аһ ұрды, цатты екінді. Осы әйелге істеген өзінің қаттылығына
диналып, көңілі сөгіліп бара жатты (Ә. Н.).
КӨҢІЛІ СУ СЕПКЕНДЕЙ БАСЫЛДЫ©
КӨҢІЛІ САП БОЛДЫ Қуанышы ұзаща
бармады. Жаңағы машинадан шыккан
жігіт бұдан өң жағынан да, орамдылық
жағынан да асып жатыр. Базардың уәдеден таюының бір себебі осыдан болар деп
ойлады Бексұлтан. Ңалай болғанмен де,
оның көңілі су сепкендей басылды
(Ж. Ж.). Балңияның сайңымазақ жігіттерді өткір ңалжыңмен бетке ұрғандай
тойтарып, жұртты ду күлдіргенін көріп,
Көжектің көңілі су сепкендей басылды
(Т. А.). Сонда бір квңілім сап болар,
Жалғыз жатып күңіреніп, Ңазаны ойлап
толғаудан (Ш. Б.).
КӨҢІЛІ ТОЙМАДЫ Қанағат цылмады, нысап етпеді. Ескендір елде алмаған
хан қоймады, Алған сайын көңілі бір
тойшады. Араны барған сайын ңатты
ашылып, Жердің жүзін алуға ой ойлады
(Абай). Бұған көңілің тоймаса, Алдыңа
салып берейін Тоғайда жатқан малымДЫ

(М 3 ).

КӨҢІЛІ ТОҢ Беймарал, алаңы жоц.
Басымда бар алтын шоқ, Көкешім барда
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көңілім тоц. Какежан сені көрмесем, Басымнан өтер дүние боқ (ҢБ). Ғашықтыңтан жанған от, Табылар деп көңілім. тоц...
(PH)КӨҢІЛІ ТОЛМАДЫ Ойдағыдай болмады, көңілі цанағат таппады. Баланың
іоіне кецілі толмаған әке жұмысңа өзі
кірісіп кетті (AT).
КӨҢІЛІ ТОЛЫҒЫСТЫ Бүл жерде кежеліне келген деген мағьінада айтылып
тұр. Толығысцан көңілім, Басылмайды,
қарағым, Тоғыз биден кек алмай (А. Аз.).
КӨҢІЛІ ТОРЬЩТЫ Түңілді, күдер үзді. Бөтен елдің адамы Тынбаған соң ар
маны, Көңілі әбден торыцты (Абай). Осы
баласы отыздан асданда көргелі отырған
жалғыз үміті, жарық шырағындай санап
жүр еді, ңазір ол шырағы да жанбай
жатып сөнгендей боп, көңілі ңатты торығып келеді (Ә. Н.).
КӨҢІЛІ ТҮЗУ Ыцыласы дұрыс, ниеті
імацүл. Ңұдайменде жас жігіттің ңара
мұрты киылған сұлу жүзіне таңдана ңарады. Шынында, енді ойлап қараса, інісінің айтңаны рас: баяғы көңіл түзу кезде
Кәленді бұл ауыл көп пайдаланды (Э. Н.).
КӨҢІЛІ ТҮСТІ Ыцыласы ауды, ұнатты. Оның сірәдағы әдеті осы. Кейде көңілі
түссе, қолын беретіні бар (Ә. Н.). Құрышбай Дәмешті «ңызым» дейді. Көңілі түскен кісіге сыбырлап: «Досымның кызы»
деп те қоятын (3. Ш.).
КӨҢІЛІ ТІРІ Ацын бұл жерде саналы,
сезштал болуды айтып отыр (АС). Ол
айтңан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі
тірі болса, соны айтады (Абай).
КӨҢІЛІ ШАЙЛЫҢТЫ Жиренді, үрейі
ұшты, жүрегі түршікті. Ңодар мен Ңамңаны нар түйеге мойындарынан ңосақтап
астырып өлтірген дал сенің өз әкең емес
пе еді? Ел сұмдықтан тыйылсын, көріп
көзі ңансын, түңіліп көңілі шайлыцсын
деп істемеп пе еді (М. Ә.).
КӨҢІЛІ
ХОШ БОЛДЫ 0 КӨҢІЛІ
ХОШ [Ң¥П] АЛДЫ 0КӨҢІЛ ХОШЫ
КЕЛДІ © КӨҢІЛІНІҢ ХОШЫ ТҮСТІ Шатшады,ман болды, раза болды. Егер де дүниеден көше ңалса, бұл батырдың көңілі
хош болсын,— деді Ақжүніс (ЕТ). Елге
келген соң, Ақша хан таранып, тыныштанып, көңілі хош болған соң, тағында
отырып, хан үкім кылды (ЕТ). Ішіп, көңілімізді хоти алып отырсаң депті (ҚЕ).
Шіркін-ай, жан қиярлық болса досың,
Келүней ме кемеліне кеңіл хошың
(Ң. Жұм.). Келіннің ісі түссе, көңілдің хошы түседі,— депті бір қайнағасы (AT).
КӨҢІЛІ ШЕР [М¥Ң] БОЛДЫ Уайым
батты, цатты цамықты. Көген көзді қосаңтап қалай ңиып берерміз? Көздің жасы моншаңтап, Көңіл шер боп өлерміз
(Жамбыл).

көп
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КӨП АУЗЫ ӘУЛИЕ [УӘЛІ] к ө н е.
Көптің, бірінің болмаса, бірінің айтцаны
келеді деген мағынада. Жұрт жиып Баг
лаи айтты: Елім-халңым, Інгенім қайымады, көңіл салқын. Әулие көч аузы, не
айтасыңдар, Барлар жан бар ма ішінде
мұның парңын (I. Ж.).
КӨП АШУЛАНЫП, УЫН К...ІНЕН
ШЫҒАРДЫ Ашу-ызасына шыдай алмады.
КӨП БОЛСА Ыъщтағанда, әрі кеткенде. ¥ры десе, осы елдің өздеріндей қазақтары. Көп болса, киімдері, ер-тұрманы
ғана жаман, ңолдарында сойылдары ғана
бар (М. Ә.).
КӨП ЖАСАІ © КӨП ЖАСАҒЫР! а л ғ ы с. Өмірлі бол, Өімірің ұлғайсын деген
мағынада. *Еөп жаса, баңытты бол, үбірлі-шүбірлі бол!» — деп, балама бата бергені-ай сонда (ҢЕ). Ой, көп жасағыр,
ұмытпайтын жігіт екенсің,— деп Есенбек
сылқ-сылң күлді (М. И.).
КӨП ИТ Ацын бұл жерде ойсыз, соцыр көціл иелерін айтып отыр. Көптің
бәрі көп деме, көп те белек, Көп ит жеңіп
көк итті, күнде жемек. Ғадәләт пен мархамат — көп азығьі, Ңайда көрсең, болып
баң соған көмек (Абай). Көк ит көп итті
жеңбес (Маңал).
КӨПКЕ ТОПЫРАҢ ШАШТЫ Байбалам салып, көпшілікті айыптады; көпке
қарсы шыцты. Көпке точырац шашасың
ба, ңұдайдың салғанына көндік те отырдың (Б. М.). Шөріпхан, дегенмен, ақылды
жігіт қой, кепке топырац шаша алмайтынын тез түсінді (Д. Е.).
КӨППЕН КӨРГЕН ¥ЛЫ ТОЙ [СЕЛЕБЕ] Көпшілікпен, жұртпен, цатар басқа
түскен іс, нәубет. Күйіп бір күймей Йеме
не, Ңұр қызады делебе, Сақтасын жалғыз
қайғыдан, Көппенен көрген селебе (Ш. Ң.).
Ендігі жұбаныш — жалғыз біз бе, елдің
бәрі де сүйтіп-ақ жүр ғой, көпчен керген
ұлы той, көппен бірге болса, болады да
деген сөзді жұбаныш қылады (Абай).
КӨП СӨЙЛЕП КӨБІГІН САПЫРДЫ
Тынымсыз, жағы талмай мылжыңдады.
КӨП ТҮКІРСЕ, КӨЛ БОЛАДЫ Барлығы көмектессе, бас біріктірсе, береке
болады деген мағынада. Беттері Есенкелді қартқа бару, Жайды айтып істер іске
ақыл алу, Кол деген көп түкірсе дегендейін, Көп болып ңұтқаруга айла табу
(Ж. С.).
КӨПТІ КӨРГЕН ¥зақ өмір сүрген, көп
жасаған, көп нэрсені басынан өткерген.
Көпті көрген көне едің, Бұл сөзіме наныңыз, Ңарар тапса көңілің, Үйіңе енді барыңыз (АБ). Үшеуміз де кәрі буын, көпті
көрген көне екенбіз (ҢЕ). Біраң, осы
жалығу деген, әр нені көрем деген, көп
көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен, ойлы адамнан шығады (Абай).

КӨП ТІЛЕГІ КӨЛ Еөптің тілегінде
береке, ңыдыр бар деген мағынада.
КӨПТЩ ДҮРМЕГІ Еөптің ауаны,
жұрт сарыны, халыцтың беті. Еөптің дүрмегімен шауып келе жатңан Балуан Шолаң бір кезде жан-жағына ңараса, әркімдер айналасында басып озып кетіп бара
жатыр (С. М.).
КӨПТІРШ СӨЙЛЕДІ Түймедейді түйедей етіп, өсіре айтты. Еөптіріп сөйлеген
сөзі болмаса, ісі әзір берекеленбей келе
жатқан Берден көріне кете алмады, үндей
алмай қалды (Ғ. М.).
КӨП ¥ЗАМАЙ Еөп уацыт отпей,
жацын арада. Еөп үзамай жаңағы обалардың деңгейіне де жетіп калып едік.
Кенет гүрс еткен мылтың даусы меңіреу
даланы селк еткізді (Ә. Ә.)КӨПШІК ҢОЙДЫ Қолпаштап көтермеледі, ‘мадацтады; цолтығына су бүрікті,
желіктірді. Оларды бүгін оеы өңірдегі ең
жақсы, ең ңадірлі, ең тамаша өжет жандар,— деп көпшік ңойып, алдаусыратып,
қолтықтан дем берген болатын (М. Ә.).
Маган кепшікті қалыңыраң цойып жібердіңдер. Бірақ, мен бұл жолы алмай
кетпейтін шығармын,— деді Жақыпбек
(М. И.). К... іне көпшік ңойып, өзін біраз
маңтап, қыздырып алсаң, бар сырын аңтарып салады (AT). Көтергені ңұрысын,
к...іме қол тьщкан соң демекші, сыртқа
даттап, көзге маңтап көтішік цойғанды
тыйсыні (AT).
КӨП ППІНДЕ ӨЛТІРЕДІ Жұрт алдында ұлтца цалдырады, беделіңді түсіріп,
масцара етеді. Балаңа байқап сөйлесең,
аңылыңа көнер, Байңамай сөйлеген көп
іиіінде өлтірер (Макал).
КӨР А ЗА БЫ 0К Ө Р АЗАБЫН ТАРТТЫ [КӨРДІ] Ауыр бейнет; көресі бейнетті, сорды көріп болды. Осы үйдің босагасын аттагалы, Шешеңнің жоң еді ғой
шатпағаны, Деуші едім: тартып болдық
көр азабын, Ңұдайдың бар ма еді әлі сактаганы (Ң. Т.). Жаза? Ңандай? Өліп пе?
Еөр азабын көріп пе? Күң жазасы белгілі Ңұтылмаған өліп те (Б. М.). Жол
азабы — көр азабы деп, қатты қиналдың
(AT).
КӨР АУЗЫНДА Өлім халінде, жаны
хал үстінде. ¥шыраған мұндай күйге сорлы Аңбөпе, Жазыңсыз жаза тартқан мұңды Ақбөпе. Баңыты бір-аң түнде күл боп
ұшып, Күрмеліп көр аузында жатңан
бөпе (И. Б.).
КӨР БАЛА © КӨР БАЛАЛЫҢ © КӨР
СОКЫР Білімсіз, надан, оңды-солын жөнді ажырата агщайтын адам туралы айтылады. Мылңау әуелгі кор бала күнінде
Жалмүқан, Сәрдөлінің ңол шоқпары бол
са, жүре келе шындыққа көзі жеткен
соң, өнер мен махаббатты, Ақан мен
Ақтоқтыны қорғауына алады (Е. Ы.).
Емес пе бір тұрлаусыз жас күн деген,
Жас жүрек албырт асау бас білмеген,

— 283—

Квр бала, көргені кім, көрсе ұнаған, Қобызды шалға, күйін мастірлеген (I. Ж.).
Қорықпағанын, ықпағанын көрермін ондай көр соқырдың (М. Ә.).
КӨРГЕ ВІРГЕ АЛА КЕТЕДІ [ТҮСЕДІ]
Tie жарып ешкіімге айтпайды, ішінде сацтайды. Ңыз жайын кім біледі жақындаспай, Ой түкпірін аңтарып, сырын ашпай.
Ішінде ит өлігі жатқан қыз көп, Көрге
бірге түсетін бетін ашпай (С. Т.).

К Ө РЕ

Сүмбіле, салқыннан, Көрген соң кетер
зәресі (М. Б.).
КӨРГЕННІҢ КӨЗІ ТОЙҒАНДАЙ Мейірі цаныті, лэззат алғандай. Көргеннің көзі тойғандай, Топты ортадан ойғандай.
Бұтағына шынардың Күнді әкеп іліп
ңойғандай (Д. Б.).
КӨРГЕН ТҮСТЕЙ Аңсары ауған нэрсеге өкініш ретте айтылады. Шырағым-ай,
тағьі бір күн ңонсаң болар еді. Сағынып
КӨРГЕ КІРДІ [TYCTI] 1. Өлді, өмірі көріскен кемпір-шалға бұл келіп-кетісің
таусылды, дүниеден цайтты. Ахиретке көрген түстей болайын деп отыр-ау (AT).
ңарап өлуің, көрге кіруің, шіруің, мах- Жар к, етті де жоң болды, Көрген түстей
шарда сұрауың — бәрі бірдей (Абай). сағымдай (3. Ң.).
Жауыздар өрем ңапты, өшсін, өлсін. ҢұрКӨРГЕ ТЫҢТЫ Құртты, ,жойды. Ңапталың ңалдықтарын, көрге кірсін. Үстіне қара туын жығайың, Тезірек көрге тығаймоласының курай өспей, Моласын таба- ыц (Ң. А.).
нымыз таптап жүрсін (И. Б.)- 2. Қатты
КӨРДЕ БАСЫ ҢАЛҒЫР! қ а р ғ ы с .
үялды, жер болды. Жерге кіргір-ай, сен
жетпегір үшін тірідей көрге кірдьм ғой! Өлім келгір, цата цалғыр деген мағьінада.
(AT).
КӨРДЕЙ ҢЫСТЫ Қатты цыспацца ал
КӨРГЕ КІРСЕ ДЕ ҢОЙМАДЫ Қайда
барса да тапты. Қоймаймын көрге кірсе ды, цинады, жанды жағадан алды.
ондай дұлды! Тап шапшаң таң атырмай!
КӨРДЕН ТІРІЛГЕН КӨРҚАП Корден
— деп ақырды. Ңазаңтың кәрі күні бұ- шыцщн өлік. Сен көрден тірілген көррынғы өткен, Туғызған талай мұндай ңаппьісың? — деп, шалдың өзіне дүрсе
дарақыны! (I. Ж,). Жерге кірмек түгіл, қоя беріпті (ҢЕ).
көрге кірсе де ңоймаймын ол шіріген
'V-КӨРДЕН ШЫҢҢАНДАЙ [ТҮРҒАНжұмыртқаны (AT).
ДАЙ] Адам царайтын сицы жоц, өці цуКӨРГЕНДІ ЖЕР Жақсы ата-ана; жац- цыл, жадау. Көрден жаңа тұрғандай кемсы тәрбие, жацсы үлгі берген үя. (Бұл nip мен шал, Жалбаңдасар өзінің тұрғыфраза қызға, келінге, әйелге қатысты рет- сымен (Абай). Ңатила: Ңағынды келгірте жақсы ' «төркін» дегеннің орнына жиі- дің ңайсысы екен? Зәремді алғанын кара
рек жүреді). Жаман ңатын көп ұйықтар, ты . Уһ! Сұмдыд-ай, құдды көрден шыцОятсаң араз ңоқаңдап... Еөргенді жерден цан кісі сияңты (С. Сұбх.).
ңыз алсаң, Атыңды ерттер жүгендеп
КӨРЕ АЛМАДЫ Күндеді, даттады,
(М. Сұл.). Келіннің төркіні көргенді жер
болуы керек. Өте биязы, сынык мінезді жамандады. Біздер мықты болғанға Достарымыз сүйсінсін, Даңқымызды жер
екен (AT).
жарған Көре ал]маған күйінсін (С. Мэу.).
КӨРГЕН КӨРЕСІ Басынан өткерген Кешегі Төлегенді жамандаған, Көре алмаауыр бейнет, азап. Бөкенші — Борсақтан ған көп дұшпан ңасым екен (ҚЖ).
шыдңан жан күйер жаңыным жоң... БұнКӨРЕЙІН ДЕ ӨЛЕЙІН Зарығып садағы туысым дейтінім — осы отырған қырьщ үйімнің барлығы. Атасы туыс емес, гынғанда, .цүмартцанда айтылады. Сағит
тірлігі туыс. Көрген көресі, кешкен соры сот сұрағына жауап берген шақ ңана болменімен туысңандар өңшең,— дейді Дәр- маса, соның да әредігін тауып, бар тергеу бойындағыдай «көрейін де өлейін»
ісембай (М. Ә.).
деген тәрізді Айсұлудан бет бұрмай қойКӨРГЕН КҮН Тіршілік, вмір. Мейір- ды (М. Ә.).
баншылық дейтұғын нәрселердің бәрі меРСӨРЕР КӨЗГЕ Көзінің алдында, екі
нен шығады, менсіз осылардың көрген кезін бацырайтып цойып. Айшаның көкүні не? (Абай).
рер кезге жар астында қалып бара жатКӨРГЕН КҮНІ ҢАРАН БОЛДЫ Басы- ңаны жанның бәрін безектетті (С. Е.).
H a циындыц түсті,
цорлыц көрді, азап
КӨРЕР ТАҢДЫ КӨЗІМЕН АТҢЫЗДЫ
шекті. Әкесі өлгеннен кейін, оның көрген
Түні бойы көзін ілмеді; түн бойы кірпік
күні царан бола бастайды (ҢЕ).
цацпады, дамыл алмады. Бүрын таңның
КӨРГЕННЕН КӨЗ АҚЫ АЛДЫ [С¥- атқанын, күннің батңанын білмейтін ҢаРАДЫ] Тіленшек, тілемсек кісі (көзге мар бір ол жағына, бір бұл жағына аутүскен кісіден цүр цалмау мағынасын- нақшып, көрер таңды көзімен атцызатын
да). Көргеннен көз ацы алатын не қылған уаңыттары да болып жүрді (С. Т.).
баласың? («Балдырған»).
КӨРЕ САЛДЫ Көпе-көрнеу жала жа
КӨРГЕННІҢ ӘУЕСІ КЕТЕДІ Қараған ба ңойды; кінэлы таныды. Түлкінің айт.адамның аңсары ауады. Жұлдыздай бо- қаны рас, жұрт аңылсыз, Кере салды
лып жалтырап, Кергеннің кетер әуесі. ңасқырдан баяғы арсыз. Ант ұрғандың
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түлкі мен арыстанда, Ол болмаса не қыл- үшін, біздің көзімізді әдейі көр цылмап
маң қасқыр жалғыз (Абай).
па едіңіз,— деді Любовь (М. Ә.).
КӨРЕСШІ КӨРДІ [КӨРСЕТТІ] © КӨКӨРМЕС ТҮЙЕНІ ДЕ КӨРМЕС К өі
РІМДІ КӨРСЕТТІ Не бәленің бәрін. басы- нәрсені здейі байцамайды, көзге ілмейді.
нан кешірді, цорлыц көріп, азап шекті. Көрмес түйені де көрмес деген осы болса
Бұл уакытңа шейін Көксерек ауыл иті- керек. Зоотехник шөп көп десе де, шөпке
нен көресіні көрді (М. Ә.). Абай бұл сөз- күпті болған қой жоң (ЛЖ).
ге жауап бермей тұрып, тағы ңандай
көрген көресі, мұңдары барын сұрастырКӨРПЕ ҢИМЫЛДАТАР ы р ы м. к өды (М. Ә.). Әй, бәлем, көресіні көрсетер- н е. Күйеу тарапынан цыздыц жеңгелеріне
міз. Енді кұтылып кетсең, көрерміз,— берілетін кәде. Сен, Нұрым, кызбен таныс
деп, керуеншілер мен тазша да жетеді екенсің, ең болмаса, көрпе кимылдатарын
(ҢЕ). Түлен ңуанғаннан секіріп-секіріп өзің алып қал (X. Е.).
түседі. Менің мойныма алдап мінетін неКӨРПЕҢЕ ҢАРАЙ КӨСІЛ © КӨРПЕНІ
ме ғой... көрімді көрсетейін дейді ішінен
БОЙҒА ШАҢТАП ЖАМЫЛ Әліңе, ша(ҢЕ).
ма-шарцыңа царап, әрекет цыл, жұліыс
КӨРЕ Т¥РА Вілсе де, біле түра. Жа- істе. Сендер көз алдарыңдағыны көре алсымда ғылым бар деп ескермедім, Пайда- май жүріп, ертеңгі күнде, тіпті, одан да
сын көре тұра тексермедім, Түспеді ер арғы болашаңта нелерің бар осы. Көрпежеткен соң уыеыма, Ңолымды мезгілінен ні бойларыңа шацтап жимылу керек
кеш сермедім (Абай).
емес пе? — деді Мырқал Мирон ПавлоКӨР ЖЫЛА, ЖЕР ЖЫЛА Қалай зар вичке (Ә. Ә.). Көрпеце царай көсіл деген
илеп цайғырсаң да деген мағынада айты- ғой: қолда барды сарқа жұмсамай, тым
лады. Олай, былай іозғап көреді. Өлген көсіле бермейік те (AT).
адам тіріле ме? Көр жыла, жер жыла,
КӨРПЕҢ ҰЛҒАЙСЫН! т і л е к. Үйліештеңе өнбейді (ҚЕ).
баранды бол, бала-шағаң көп бплсын!
к ө р [көн] к е у д р о :л. ’іРЕП б і - Көсегең көгеріп, көрпең үлғайсын! ҮбірліТЕУ [САҢЫРАУ] 0 КӨР КӨКІРЕК Еш- шүбірлі бол, балам! (AT).
теңенің мәніне түсінбейтін, сезімсіз ада,м,
КӨРСЕ БАСАР д и а л. Көргенін, бас
білъмсіз, надан.— Килікпеңдер арсыздар!
Дөркембайдың сөзі әкемнің құдай алдын- салып, иемдене кететін :Лсі. Көрсе басар
да топас жауап беретін сөзі. Нені ұғып, адамдар көп (Жамб., Ely).
нені ойлаушы едіңдер көр кеуде сендер!—
КӨРСЕМ [ECITCEM] БҰЙЫРМАСЫН!
деді Абай Майбасар мен Төкежанға
(М. Ә.)- Ол «туған жерді» жамандап жүр- © ЕСІТСЕМ ҢҰЛАҒЫМ КЕРЕҢ БОЛгендердің шайнап бермесе, жұта алмай- СЫН! Олда-білда көргенім, білгенім жоц
тын, көкірегі бітеу, тайыз жандар екенін деген ант-су ішу ліағынасында. Горчков
білді (Т. А.). Мөніке өзі «әлдеңашан біліп мысқылдай күліп: Кенесары маған бірнеқойғыш» болғанмен, осындай шын се- ше мәртебе хат жазды. Бундай есалаңды,
зімге топас, көн кеуде болатын. Сол Маш көрсем бүйырмасын (I. Е.).
ке Ңаражан қайғысына да қынжылып,
КӨРСЕМ КӨЗІМ АҚСЬШ! [ШЫҢСЫН]
ңайысңан жоқ (М. Ә.). Көр көкірек, көр қ а р ғ ы с. Ешцашан кәрген емеспін, кекеуделігің болмаса, адалдығың бар-ау, зіме түскен емес. Неге мені ңыстайсың,
жазған (AT).
көрсері көзім ацсын! (AT).
КӨРКІ ЕНДІ [КІРДІ] Ажарланды,
КӨРСЕ ҢЫЗАР Кергеніне талғаусыз
цүлпырды. Жаадың көркі енеді жыл құ- үрьінатын кісі. Біреуді көркі бар деп жад
сымен, Жайраңдасып жас күлер ңұрбы- ен көрме, Лапылдақ, көрсе цызар нәпсіге
сымен. Көрден жаңа тұрғандай кемпір ерме. Әйел жаңсы болмайды көркіменен,
мен шал Жалбаңдасар өзінің тұрғысымен Мінезіне көз жетпей, көңіл берме (Абай).
(Абай).
КӨР Т¥МАН д и а л. Қалың түман.
КӨР ҢАЗДЫ [КӨРІ ҢАЗЫЛДЫ] Күн көр тұман, кісі адасып кетеді
1. Арамдық жасады, жамандык істеді, кас- (Шымк., Түлк.).
тандыц цылды. Ел еді бір кездерде шілдей тозған, Есіктен төрге қарап мойын
КӨРІК БЕРДІ Ажар ендірді, түрленсозған. «Ерік» деп емірентіп, елеуретіп, дірді. Жүрегіме эсер берді, Лирикалы
Күн бұрын кімдер екен көрін цазған жыр берді. Сезіміме күш, өлеңіме — Ка
(Б. М.).— Поповтардың көрі цазылды.— рт берді, сыр берді (Ж. С.). Ңара көк
Рас па? — деп, Нұрыш қуанып кетті аспанға шимандай болып шыға келген
(Б. М.). 2. Өзгеге дегенін өзіне істеді. Му жұлдыздар да осы үйге... көрік беріп тұр
ны істеген елде жүрген әкімдер, Кетпек- (Ғ. М.).
піз біз оларға да щазбай көр!» Жас бітКӨРІМ КӨРІНГІР! д и а л . ң а р ғ ы с .
кенге ұран салды: «Аттан деп, Бір өлейПәле көрінгір! (,Ң. орда, Арал; Гур.).
ік, бір көрейік, жүріңдер» (Б. М.).
КӨР ҢЫЛДЫ Өне бойы цараңғылыцта үстады. Е, сіздер өздеріңіз төуір көру

КӨРШГЕНГЕ КӨЗ СҮЗДІ Әркімге біртелмірді, әр нәрседен телміріті, дз>ме етті.
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Еңлік: Аз сөзіме көңіл бөл. Көрінгенге
көз сүзген әлде қандай деме. Кебек: Шынымды айтоам, түсінер деп келем (М. Ә.).
КӨРІНГЕНГЕ КӨЗ ТҮРТКІ БОЛДЫ
Жаман атты болды, жек көрінішті болды.
Ертең мына алған мал таусылған күні
жазған кемпір көрінгенге көз түрткі болады, — деп ауыр күрсінді (С. Ад.).
КӨРІНГЕНГЕ ҢОЛ СОЗДЫ Әркімнен
үміткер болды, жеңілтектік етті. Аш көзсің, жалмауызсың, тойымың жоқ, Болды
деп мың алсаң да қойымың жоқ. Ңызығып көрінгенге цол созасың, Болсын деп
сөзіңде тек гіл қызыл шоқ (Б. К.).
КӨРІНЕ КӨЗГЕ Ашьщтан-ашыц, көзді
бадырайтып цойып-ац. Тепкісінде басңаның Ңор боп, жүдеп барамыз. Көріне көзге азапта Мәңгі қайтіп каламыз, Ойыңды енді азат қыл, Ңалсын былай балалық (С. Т.). Иран халқының Советтерді
көріне көзге жақсы көретініне мистер
Горольд алғашкыда маңыз бере қоймады
(М. Иб.).
КӨРІҢДЕ ӨКІР! [ӨКІРГІР] 0 КӨРІҢНЕН ЖЫЛАН ШЫҚҢЫР! қ а р г ы с .
1. Жазаңды тартцыр деген мағынада. Не
дейді, бүл пәлені ңайдан айтты, Көрдің
бе, шын асылдың беті ңайтты. Бетіңе шіркеу болды сұмпай күйеу Шернияз көріцде екір, өлсең етті (М. Ә.). Алтынай! Ай,
Алтынай! Табыла ма бір ңасык, май. Пай
пай, ңұдай-ай, Ай көріңде өкіргір наратшік-ай, Май табылса бақырға шыжғыр
(I. Ж.). 2. Көріңде, молаңда тыныш жатпағыр, азап көргір. Көріңде өкіргір. Алдар,
ең болмаса, молаңның төбесін бір былғап
кетейін деп, жүгіріп отырып Алдардың моласына барады (ҢЕ).
КӨРІП АЛАЙЫН Шамаң келсе, элің
жетсе, менъмен жағаласып көр деген жағынада. Сенен келген ңұқайдың элін көріп
алайын, ңолыңнан келсе аяма! (AT).
КӨРІП КЕЛ к ө н е. Айтцаны келетін,
дәл табатын адам. Баңа көріп кел әулие
екен, жұрт ойнап айтам деп, ойлап айтыл жүр екен (ҚЕ). Мынау нағыз көріп
келіңнің өзі екен!— деседі (ҢЕ).
КӨСЕГЕҢ КӨГЕРМЕГІР! қ а р г ы с .
Өркенің өспесін, жацсылыц корме деген
мағынада.
КӨСЕГЕҢ КӨГЕРСІН! а л ғ ы с . Өркенің өссін! НІырағым, көсегец көгерсін,
өркенің өссін, көп жаса! (AT).
КӨСЕГЕСІ КӨГЕРДІ Өркендеп өсті,
бағьі ашылды. («Көсеге» — екі босаға, табалдырың, маңдайша). Көсегесі көгеріп,
Кең өткелі бел болды. Асты күміс, үсті
ырыс, Таудан алтын, сайдан мыс Теле
гей теңіз көл болды (Жамбыл). Өмір бойы
жалшылықта жүрсе де, көсегесі көгерген
койшы, жылкышы, түйеші жоң (М. Ә.).

К ...І Н

КӨСЕМ ЖЕККЕН Қос атца бір атты
көсем етіп жеккен. Бір апта өткеннен
кейін, Әлке Байдалы, Аққошқар Сайдалы
боп, үш бозды көсем жеккен күмістеген
қара пэуескемен, жасау артңан тоғыз
нарды бір көш етіп, Күнімжанды ыргалтып-жырғалтып Көкшетаудағы Ңасым төренің ауылына ұзатқан (I. Е.).
КӨСЕУ ¥ЗЫН БОЛСА, ҢОЛ КҮЙМЕЙДІ Арца сүйер адам, жакын түтар кісі
туралы айтылады.
КӨСТЕҢДЕЙ БАСТЫ Ордаң-ордаң етіп
жүрді. Мен оган (өкілге) қарамадым.
Аяғымды кирза етікпен көстеңдей басып,
машинаны итеріп жатырмын (С. Ш.).
К... АЙНАЛҒЫШ [АЙНАЛҒАН] Тұрацсыз, сөзінің дайыны ,жоц. Қуаты қызық қызмет тойларының, Ңос қыртысын
кетірмес ойларының, Лап бергіш, к...айналғьіш, қайта ойланғыш, Тиянақ оты
сөнген бойларының (Абай).
К...ЕН ШЕИ ЖАРЫЛА МА? © К...ЕНІ ТҮСТІ 1. Несі кетеді деген мағынада.
2. Қорықтьі, шошыды. Сен шаба гөр зырңырап, Мен шабайын күркіреп. Үйде отырган Үлтанның К...ені түссін бүлкілдеп
(АБ).
К...ЕН ШЕГІҢ ҮЗІЛСІН к а р р ы с .
КӨТЕРМЕ САУДА Затты түгел цопара сатып алу мағынасында айтылады.
Ңостанайдың осында республикалық квтерме сауда жәрмеңкесі аяқталды. Жәрмеңке екі күн бойы жұмыс істеген болатын (ЛЖ).
К...І [КҮЛМАНЫІ АШЫЛДЫ Айыбы
білініп, абыройы айрандай төгілді. Тек
майордың күлгені керек деп, к...і ашылса да, ңам жемейді (Абай). Көзі барлар
ойының Күлер к...ін ашцанға (Абай). Біз
жұмылып ұрлығын айтып отырсақ, күлманы ашылып, масқара болып ңалмай
ма? (Б. М.).
К...І БОС Түрацсыз, дәйексіз, цорцақ.
Әуелде к...і бос кәпір. Мықтыға не ңып
беттеймін? Жуанды койып, жуасты Біраэ
ғана шеттеймін (Абай).
К...І
КӨРІНДІ © К...ІН КӨРСЕТТІ
Айыбы ашылды, сыры белгілі болды.
«Көрсеттік» деймін, ымдаймын, Кәдік
қылар жерімді, Сөз көбейді, ұлғайды,
Маңтанның к...і көрінді (Абай).
К...І ҢЫЗДЫ Делебесі қозды, көтерілді. Бұзаңылар кім азса, мен соған керек
боламын деп, к...ін цыздырып алып, өзін
бір аз ғана азық қылайын дейді (Абай).
К...І МАЙЛЫ Түрмысы жацсы, күйлі.
К...І ЖЕР ИІСКЕМЕДІ Сэл отыруға,
дем алуға мұршасы болмады; сіңбіруге
цолы тимеді.
К...ІН БАСТЫ [ТИГІЗДІ] © БӨКСЕ
БАСТЫ Отырды, аз ғана аялдап отырды.
Дьяков касында тұрған орындыкка бөксе

К ...І Н Е
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басты (Ә. Н.). Көсені үйге кіргізбе, к..ін көңілдегідей кеңестеніп болған жоқ. Bi
жерге тигізбе (Маңал).
pan;, баяғымен салыстырғанда ауылдағы
еңбекші бұңара көш бойы ілгері кетті
К...ШЕ [АРТЫНА]
ҢАРАСЫН! 0
К...ІҢЕ [АРТЫҢА] ҢАРА! Әлін білсін, (С. М.).
шамасын байқасын. Егер, кешірмеген
КӨНІЕГЕ СЫЙМАЙ ЖҮР Ісіп-кеуіп,
жаңсы болса, Әлжан ертең окуын бітіріп, болып жүр. Ңазір сотта болмашы ғана
қызметке тұрып келгенде, ' сізден кегін бір ңызметте. Сонан келе нағыз сот өзі
алар. ¥рғаныңыз үшін, тіпті, соттатып секілденіп көшеге сыймай жүреді (Ә. Н.).
жібереді,— деді Таймас Ңазанғапқа.—
ЖЕР х а л ы қ т ы қ ө л ш е м .
К...іне царасын! Мырза оны тескен тау Бір КӨШ
жерден екінші жерге көшіп цоныс
өткізіп жіберер,— деді Ңазанғап (Ғ. Мұс.). аударудағы
ұзацтыц. Ат шапкан жер шаК...ІНЕН КҮН КӨРІНЕДІ Тым жүдеу, масы Екі көштей жер еді, Жүйрік сіңір
өте арыц адам, әрі ■
мал туралы айты- созады, Тұяңтан жері тозады (Н. Б.). Балады.
сыңнан суық мұздай мөлдір бұлаң, КүрілК...ІНЕН ПЫСТЫ Қатты қорыққан- деп көбік шашып төмен құлап, Мың түрлі
дықтан, өзінен-өзі жым болды. ІНуылда- әнге ңосқан сарындарың, Көш жерден ңүған көп дұшпан к...інен ңоркып пысады. рыш ңанып естір ңұлақ (С. С.).
(АӘ).
КӨШКЕ БЕРГЕН ТАЙЛАҒЫҢДЫ
ҢАЙТЫП АЛІ Тьаі зілдене берме; ерегісК...ІНЕН ІЛЕСІП [ЯСҮРІП] ОТЫРДЫ сең
бергеніңді аларсың, білгеніңді істерсің
Көштің, жұрттьің ең соңынан жүріп
деген мағынада. Араз болсаң ңайтейін,
отырдьі.
кошке берген тайлағыцды цайтып ал (AT).
К...Ш ҢЫСТЫ Жы,м болды. Жаман
КӨШКЕ ІЛЕСТІ Дүрмектен цалмады,
көзбен ңарады Вадим сонда, Ертіп жүр- көпшілікпен
бірге болды. Куәсі ғасыр
ген екеуге байды жолда. Көзіне шыдай Жамбыл
ңарт, Көз салған дүние шегіне.
алмай, к...ін цысып, Жым-жырт болып ¥лы кошке
ілесті. Тұлпар атпен тебіне
екеуі болды молда (Абай).
(Жамбыл).
К...ІҢДІ КӨРЕМ 0 К...ІҢЕ ҢАРА Бір
КӨЛІКТІ [КӨРІКТІ] БОЛСЫН!
нәрсені істемеске шарац жоц деген мағы- т і лКӨШ
е к. Көш салтанатты, сәнді болсыні
нада. Е...іңді көрем бэйге бермей қойган, Бір бүйірден
Жетібай сумаңдап жетіп кеТартылар өз табағың астан, тойдан. Шыәй-түйге қарамай, Күреңбайға ауыз
дап көр қонысыңда тыныш отырып, Есем- ліп,
салды:— Уа, Байеке, көш көлікті болсыні
ді ел шапсам да алмай қойман! (I. Ж.).
Қай жердегі жайлауыңа көшкелі жатырК...ІҢМЕН ВАЛ АШПАЙ ОТЫР Сэуе- сың? і(С. О.).
гейлік істемей-ац цой, білгірсінбей-ац цой,
КӨШ-ҢҮЛАШ ҢАШАДЫ Ат-тонын ауацылгөй болғапсымай-ац цой.
лақ салады. Оның үстіне аудандағылар
К...І ТЕСІЛДІ Көп отырудан ығыр бол- да... атын атап, жөнін жөндеп жүрген
жерден көш-цүлаш цашады (Б. Ңыд.).
ран кісі туралы айтылады.
К...І ШӨМЕЙДІ Діңкесі цүрыды, тураКӨШ ТАРТТЫ Сапар шекті, жолға
лады. Ақылды жандар ңамалап, Кептір- шыцты. Асқар тебе бел еді, Белден көшді сонда ерінді. Арызшылар көбейді, Бо- кен ел еді. Көшті тартып келеді Бірнешө
лыстың к...і шөмейді, Ңайтсін байғүс де- күн дегенде, Тоңтарбайдың жанына Отаумейді (Абай). Қойдан қоңыр, жылқыдан ды әкеп тігеді (ҢБ). Ак; маңдайы жарқылторы Бәкең. Адалдықңа бар елдің зоры дап, Танадай көзі жалтылдап, Алтынды
Бәкең. Үры-қары көбейіп, к...ін шөмейтіп, кебіс сартылдап, Көшті тартып барады
Неге болды бар елдің ңоры Бәкең (Абай). Жібекті тапқан шешесі (ҢЖ).
КӨНІТЕН
ҢАЛҒАН
КҮШІКТЕЙ
КӨШ АМАН БОЛСЫН! д и а л. Жүгін
артып болып, көшіп бара жатцандсС айты- Жұртта цаңғыған ит сияцты. Жуан ата
ожарлар тігісінен сөгіле, ІІІынжыр балақ
латын тілек (Жамб., Мойын.).
— Аласталып ңалып тұр. ІшКӨШ, БӘДІК, КӨШ БӘДІК Бэдік айт- шонжарлар
тен түскен түсіктей Енді олардың жоңса, мал кеселі жазылады деген ескі сенім шысы,
Көштен цалған күшіктей Көй-көй
бойынша айтылатын фраза. Кеш, Көш бэ күйін салып
түр (I. Ж.).
дж, көш бәдік темірге көш, Ңып-қызыл
КӨШ ІЛГЕРІ Анағұрлым алда; озат,
екі беті семізге көш (АӘ).
артьіқ.— Әбден дұрыс айтасызКӨШ БОЙЫ 0 КӨШ ЖӨНЕКЕЙ әлдецайда
Алматы былай тұрсын, Алматының
1. Жаңа цонысца жеткенге дейін. Жол- дар,
колхоздардың өзі бізден
шыбай көш бойы жұрт ңасында, Өзгеме- айналасындағы
нен жүмыс жоқ, Атты теуіп, адамды Тіс- көш ілгері (А. X.).
КУӘЛІК АЙТТЫ 0 КУӘЛІККЕ ЖҮРтесе де сөгіс жоң (Абай). Ел үркіп жүрген
кезде күні-түні, Сары аяз көш жөнекей ДІ 1. Ескі дәстүр бойынша жаңа түскен
боран күні. Қар ңауып, мұзға түскен, келіннің бетін ашу жорасы. («Куә-куә,
Жамбыл екем, Жұтынып суың ауа шық- куәдүрміз, куәлікке жүредүрміз» дегенңан үні (Жамбыл). 2. Ө л ш е м. Әлде- нен басталатын ырым). 2. Айғаі( болу,
цайда, әжептеуір. Рас, біздің ауылымыз растау жағынасында.
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КҮДЕР [YMIT] ҮЗДІ Көңілі суыды,
сенімін жоғалтты тілегі кесілді. Сұлудан
үзді күдерін Дәмелі болып тұрған көп
(ҢамБ). Әрине, өрине, енді Айшаны ешкім
ала алмайды ғой біздің қолдані — деді
Садуақас,— енді өздері де күдер үзген
шығар (С. С.). Меңдіңара мырзадан Сұлу
үзді күдерді. Қатыны бар шалдар да,
Ңатыны өлген жандар да Айттыра кісі
жіберді (Н. Б.). Қарындас ңалса жай табар Ңатын қалса бай табар, Кейін кал
ган жас бала Күдер үзіп біздерден Көңілі
ңашан жай табар (М. Ө.). Көкала бие
жылңыда Інім десе, берсін деп, Ңобыландц мені жіберді. Береді деп биені, Үзбей
отыр күдерді (ҢБ).
КҮДЕРІ БЕЛ 1. Віріне бірі сілемденіп,
үласып, жалғасып жатцан үзыннан үзац
цайцаң цырца, асу, Сол теңіздің бетінде
күдері белімен кесіп алғандай боп бөлекбөлек боп орнаған көк биіктер көк кемелердей (М. Ә.). 2. Мыцты, көнбіс, шыдамды.
Мініс аты ұзақ жолға күдері белдерден
асуға ңайқаңсыз шығар мініс аты. Күdepi бел, күпшек сан, Үдере жортып желгендей (АӘ).
КҮДЕРІ ЖАЛ 1. Тұтасып жатцан цалың белес. 2. Шүйдесі тұтасып, тік цалың
біткен, семіз ат желкесі. Күдері жал, көк
шоқтың, сала құлаш мойны бар (АӘ).

КҮЙЕУ

КҮЗЕР ЖОЛ д и а л. Кең жол, даңғыл жол, үлкен жол. Ңазалыдан Жармолаға күзер жолмен баратынбыз (Қ. ор
да, Арал).
КҮЗЕР САЛДЫ Мұздың үстіне шөпшалам төсеп, адам, көлік әтетін. жол,
еткел жасады. Дарияға қызыл су жүріп,
мұз сөгіле бастады. «Ңызыл диханмен» қатысу ңиындап тұр. Әр жерден күзер са
лып еді, одан жаяу болмаса, ат-көлік өте
алмайды (ЛЖ).
КҮЙЕДЕЙ [ШЕГ1РТКЕДЕЙ] ЖАЛАДЫ Түк цалдырмай жойды, сыпырып-сиырды. Соғыс деген ажалды патша егіп
канша халықты қыруда. Осыдан туган
ұлы сойңан Тайбөріні күйедей жалағалы
отыр (Ғ. С.). Ау, мына қоңыздар шегірткедей жалап барады ғой, апат қой, түк
ңоймас (AT).
_
КҮЙЕ ЖАҢТЫ Кінәсыз айып тақты.
Көз тігіп қарадың деп күйе жацпа, Жақсаң жаң, жөні келер жерін тап та. Ақылмен алды-артыңды шолып алмай, Ңарны
ашңан қасңырға ұсап қойға шаппа (С. Т.).
КҮЙЕК АЛДЫ Қой, ешкіні шағылыстыру мағынасында айтылады. (Қашырып жібермеу үшін қошқар мен текенің
беліне кеее көлденең байлайтын киізді
«күйек» дейді). Алайда ңойды бірінші,
кейде бесінші, кейде оныншы апрельден
КҮДІГІ БАР [КҮШТІ, КӨП, МОЛ] бастап ңоздату есебімен күйек аламыз
Хауіп-цатерлі, кздікті болу мағынасында (М. Т.). Күйек алу науқаны Аңқұдықта
айтылады. Жұрттың сенен күдігі бар, өткізіледі (М. Е.).
әйтеуір өзің адал болсаң болды (AT).
КҮЙЕК АСТЫ Астыртын, жасырын
КҮДІГІ ҢОЮЛАНДЫ Одан эрі күмэн- мағынасында. Ат ауызға алынса, басы
дана түсті. Күдігі өсті, көбейді. Малдың бүтін кететін. Аңша, бұл «күйек асты»
ажары көңіліндегі күдігін цоюлата түсті көп жол тауып би, болыс, атқамінерлердің көмейіне жүріп жатқан (М. Ә.).
(Т. А.).
КҮЙЕУ АТТАНДЫРАР к ө н е. Күйеу
КҮДІКТЕН АРЫЛДЫ © КҮДІКТЩ
БҮЛТЬІ АЙЫҢТЫ Шүбәсіз болды, сенім- цайындап бару, келудегі салт-жора (шашу,
сіздік сейілді. Тек көптен бері көңіл коп сыйлыц).
не үйіріліп келген күдіктің бұлты айығып,
КҮЙЕУГЕ ТИДІ [ШЫҚТЫ] Түрмыс
үміт шұғыласы орын тепті (Ә. Ә.).
цүрды, ерге шыцты. Дәмегике бір атаңты
КҮЗЕМ АЛДЫ Қой цырьщты. (Күзді- художник «Ақыл-ақыл деп өзің ақылдың
гүні қой жүнін кесіп, киып алу мағына- ңұлы боп кеткен... сорлысың ғой, ...ертең
сында). Боңырауда күзем алып болған күйеуге тимей отырып даласың!» — деп
реніш те білдірген (3. Ш.).
соң үлкен той болды (AT).
ПІЫҢҢАН Күйеуге бір
КҮЗЕМ ЖҮН Күзде цырыщан жүн, тиіп,КҮЙЕУДЕН
цайтып кеп, үйінде отырғак әйел.
Сонда орайы келіп қойлы ауылдарды Жәкемнің үйінде ңайтып келген ңызы
араладым. Отар-отарда күзем жүн алу бар. Күйеуге шыщан деген аты болмаса
қызу жүріп жатты (ЛЖ).
үш-төрт ай отасты да ажырасты (AT).
КҮЗЕМ ҮСТІ Күзде, күзгі жүнді цыКҮЙЕУ ЕСІК АША КЕЛДІ Күйеудің
рыщан шацта. Тіпті, былтыр боқырауда, үйленген
цыздыц үйіне жол-жорамен
күзеүл үстінде, қалаға оқуға кеткенде дәл алғаш ретсоң
келуі.
осы ңоныстан, Есембайдан кеткен болатын (М. Ә.).
КҮЙЕУ ЖОЛДАС Қыз алуға барған
жігіттің
еретін серігі. Болыстың
КҮЗЕН БЕЛ Нэзік, ашаң бел. Оңшау- мырзасынцасына
ңайнына ертіп апаруға шықыраң шетте манағы почтальон — ашаң ңан
күйеу жолдастары келгенде екеуі де
жүзді жылтыр қара жігіт газетке көз
салып тұр. Күзен бел, қапсағай. Кішкен- талып жатыр (М. Т.).
КҮЙЕУ ЖҮЗ ЖЫЛДЫҢ, ҢҮДА МЫҢ
тай көзі мақаланы тесіп барады. Оқыған
сайын жаны кіріп, жымыңдай күле бас- ЖЫЛДЫҢ Бұл жерде күйеу көп болғаніда жүз жасайды, ал сүйек шатыс жектады (Т. А.)

КҮЙЕУ
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жаттыц үрпацтан-үрпацца кетеді дегенді
білдіреді.
КҮЙЕУ ЖІГІТ Атастырып цойған немесе үйленген бозбала. Күйеу жігіт-ау,
бикеш өсіп ңалды, қашан келесің, өрікмейізің көп болсын келгеніңде,— деп
жеңгелері әзілдей беретін (AT).
КҮЙЕУ МҮҢЛЫҢ, БҮЗАУ МҮҢЛЫҢ
к ө н е. Күйеудің жолы тар, байлаулы
бүзау сияцты деген мәнде.
КҮЙЛІ ЖАСАДЫ д и а л. Бай түрды.
Ташауыздағылар күйлі жасайды (Түрікм.: Ашх., Таш., Тадж., Мары).
КҮЙСІЗ КӨЛІК Арыц 'мал туралы ай-.
тылады. Күйсіз көлік жүгірмес.— Күйсіз
жүгіретін көлік бар ма, Ңұнтсыз үйде
түңлік бар ма,— деді Жанғозы Далабайдың үйсіз жалңы жігіт екенін қағытып...
(А. Л.).
КҮЙСІЗ КҮЛІК д и а л. Жүйрік ат.
(Бапсыз-ақ бәйгеден келетін ат туралы
айтылған. «Күлік» — «жүйрік» мағынасында; «сайгүлік» немвсе «сайгүдік» осыдан шыңқан. Ңырғыз тілінде «сай күлүк»,
«сай тулпар», «сай буудан» өте жүйрік
мағынасында колданылады). Е, мына аттың мүсіні келіскен екен, күйсіз күлік
з$ой; бабы да жоқ, бағалары да жоң (AT).
КҮЙ ТАҢДАДЫ Бап іздеді, күтім іздеді. Өз үйінде ңипаңдап, Кісі үйінде
күй тацдап. Ақылы бар кісіні Айбаттайды, даттайды (Абай).
КҮЙІ БІРДІҢ КҮНІ ВІР Түржысы,
жағдайьі шамалас адамдардың көретіні де
бірдей, мүңдас. «Бәлен жерде алтын бар,
барсаң баңыр да жоқ» дей-дей болмадың
ба? Енді біріңе бірің сүйеніс те, осы арада
өлмес күніңді кер түге! Күйі бірдің күні
бір, ...берекеңнен айрылма! — деп өсиет
айтыпты Базаралы кедейлерге (М. Ә.).
КҮЙІ КЕТТІ [ТАЙДЫ1 Халі төмендеді, жағдайы болмады; бабы болмады.
Жаздыгүні жапыраңтың Бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, Күз
болған соң кетті күй (Абай). Бұл тоқсан
дәулетімде киім киді, Жалғыз кісі кетірді біздің күйді (ҢКБС). Күйлері тайып
бара жатңан соң, Мөңке екеуі былқылдақ
жас тал кесіп ңабадан тоңыды (Ә. Н.).
Мына құс пен тазының күйі кетті, бап та
жоқ, бағым да жоқ (AT).
КҮЙІК ТАРТТЫ [КӨТЕРДІ] Қайғырды, цасіретін шекті. Есіркегіш екенсің,—
деді шілік.— Онша сорлы емеспін, тартпа
күйік! Сынбаймын, майыссам да, солңылдаймын, Желден маған келмейді еш кемшілік (Абай). Ңапыда ңан жоса болды.
Ңамшы тиген арқасы да дуылдап ашып
барады. Күйініп күйік тартып, күңіреніп
барады (Ң. Ңұт.). Еске мені алмадың, Соңымнан іздеп бармадың. Досыма бар деп
айтпадың, Мен үшін күйік тартпадың
<ҒН).

КҮЙІК ҮСТШЕ КҮЙІК САЛДЫ Қайғыға цайғы жамады, уайы,мға уайым цве
ты. Бір күні Ңамар өзіне өзі қайрат беріп,
«Ңой, бүйтіп күйік үстіне күйік-жалцын
салмайын, өзімдікі, ңабірге бірге түсетін
күйік кой, енді тағы Ахметті күйдіріп,
кәрі әке-шешесінің обалына ңалмайын.
Бірдеңеміз елге сезіліп ңалса, Ахмет байғұстың талңанын шығарады ғой, сонда
олардың көз жасы, ңарғысы менің мойныма болмағанда кімге болады?»,— деп
ойлады (С. Т.).
КҮЙІН ҚАШЫРДЫ Берекесін кетірді,
мазасын алды. Балалар шулап, бақырды,
Ынтасы — даусын білдірмек. Ңонақтың
күйін цашырды, Басты ауыртты көп дүрмек (Абай).
КҮЙІНЕ КЕЛДІ Бабына келді. Неше
фасыл, неше бап Біздің сөздің тарауы, Кетеді ұзап бұтақтап, Жүйріктер мінген озбай ма, Күйіне келсе жарауы. Ақ иық бүркіт мұз балаң, Ңаңтарда ңарсы желге
ұшар, Ңабаңтан түспей ңырауы (Н. Н.).
КҮЙІП [ӨРТЕНІП] КЕТКІР! ң а рғ ы с. Жанып, цүрып кет. Жүзтайлаң:
Күйіп кеткірдің зілдісін... Тілімді ңайырайын деп пе едің? (М. Ә.).
КҮЙІП КЕТТІ 1. Зая кетті; үтылды,
үпайы босца күйді. Бір жылғы еңбегім
босқа күйіп кетті (AT). Бытың бет, семіз
қара жігіт Ордабайға әдейі ұттырғысы келіп, оңай күйіп кетіп отыр (F. М.). 2. Ызаланды, цатты ашуланды. Тоқтамаймын, ау
мен неге тоқтайммн!— деді ңалтылдаң
шал күйіп кетіп,— Анау Нағима деген
қызыл көз пәлесін соңыма салып ңойды
(Т. А.).
КҮЙІС ҢАЙЫРДЫ Қой, ешкі, сиыр,
түйе малында болатын ас цорыту чроцесінің бір түрі, Ңораның ың жағында күйіс
цайырып жатңан бір табын сиыр ауаны
кақыратқан мотор үнінен шошып, өре
түрегелді (СҢ).
КҮЙІС ҢАЙЫРҒАН ТҮЙЕДЕЙ Жегенін цайта цорытцан түйедей. Жаңыл енді
күйіс цайырған түйедей өткен бақытын
көз алдында ңайта елестетіп өмір сүрді
(Т. А.).
КҮЙІСІ КЕЛМЕДІ д и а л . Жағдайы
келмеді, жайы келмеді (Тау., Ңош.).
КҮЙІСІМІЗ КЕТЕ ME? д и а л. Жағдайымыз болмай ма? Мазамыз кете ме? Біз
онда көшіп барсақ, күйісіміз кете ме деп
ойлаймыз (Сем., Абай).
КҮЛ БОЛМАСА, Б¥Л БОЛСЫН! Не
болса, ол болсын деп енжар царау. Бұрынғы бейбіт өмірде ыстық-суыңтан сақтайтын сырт ңабыршағын соғыс жыртып
өтіп, мұның да жүрегіне жетті. Енді ол төңірегінің бөрін күл болмаса, бүл болсын
деп ңарай алмады (Т. А.).
КҮЛГЕ АУНАҒАН ТҮЙЕДЕЙ0КҮЛГЕ
ШӨККЕН ТҮЙЕДЕЙ 1. Үсті-басы шаң-
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іиаң, үйпалац-үйпалак. Күлге аунаған
түйеиіе, Бейне дара күйеше, Күресінге жатқандай, «Халім мынау көргін! деп, Көкелер-ау, өлдім» деп Көрінгенге айтңандай
(I. Ж.). 2. Омадай боп отыр. Кемпір үндемеді. Осындайда бала-шағаға сыр алдырмай, сыртын суық ұстап, сазарып отыратын тэкаппар мінезі болушы еді. Ңазір де
ағаш кереует үстінде күлге шөккен түйедей боп бөксе жағын көрпемен қымтап ап,
еңін бермей отыр (Ә. Н.).
КҮЛГЕ ШӨККЕН КӘРІ БУРА Қаруы
цайтцап, қуаты тайған. — Е—е, Еүлге
шөккен кәрі бура болдық қой (Ә. Н.).
КҮЛЕ КІРШ, КҮҢІРЕНЕ ШЫҒАДЫ
Арам ниетін білдірмей, екі жүзділік етеді.
(Араз кісі, қас дұшпанның әрекеті туралы
айтылады). Күле кіріп бұл жерге әдеппенен. Күңірене шыцпасын әдетпенен. Аға
көрдім өмірде, іні көрдім, Кайсысынан көңілім дәме етпеген (Ң. А.). Мен өмірімді
күле кіріп, күңірене шьіғатын жәдігөйлердің кұшағынан гөрі, адал достарымның табанында өткізгенді артық көремін,— деді
Ноян (Ә. Ә.).
КҮЛКІ БАҢТЫ 0 КҮЛКІ КҮЙЛЕДІ 0
КҮЛКІГЕ САЛЫНДЫ Тамашаға салынды,
сауыц-сайран цүрды; күлкі, цызыц цуды,
ойын-күлкінің соңына түсті. Жастықта бір
.күлгенің бір қаралыд, Күлкі бащан бір
көрер бейшаралың. Әуелі өнер ізделік, долдан келсе, Ең болмаса, еңбекпен мал табалық (Абай). Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не адылдан, не
бір ұят келерлік істен кұр, ғафил көп өткізіп отырса керек (Абай). Той болса, тон
киелік, жүр баралық, Бірімізді біріміз аударалық. Ат арықтар, тон тозар қадір кетер, Күлкіні онша хүйлеті, шуламалық
(Абай).
КҮЛКІ БОЛДЫ 0 КҮЛКІГЕ ҢАЛДЫ
Мазац болды; келекеге айналды. Күлкі
боп көргенге, Ңұрбыға кәдірсіз. Ac ңылып
бергенге Шыдамас сабырсыз (Абай). Ол
сөзге тез килікпесе, әкесі тағы да күлкі
болғалы тұр (Ә. Ә.).
КҮЛКІ ЕТТІ [ҢЫЛДЫІ 0 КҮЛКІГЕ
АЙНАЛДЫРДЫ [ШАПТЫРДЫ] Еелекемазац етті; ұятца цалдырып, абыройын
түсірді, Алдаберген сопы өзінің сауалын
балықшы жігіттің ңиңарланып, күлкіге
шаптырып отырғанын үнатпады (Ә. Н.).
Сонан соң кетті шығып ңасқыр, түлкі
(Шағудан ңасңырдың көп алған мүлкі).
Жануар ңызыл аяк ңайда жүрдің? Деп
түлкі: Ңасекеңді цылды күлкі (С. Д.).
Атаңнан қалған байтаң ел Бүлдірер деп
коркамын. Канікейдей көрікті кыз, Тінікейдей текті ңыз Күлкі етер деп қорқамын
(ҢБ).
КҮЛКШІҢ ЕРНІ КЕЗЕРДІ Уайым-цайғы басып күлкіден айрылды, мұң-шерге
батты. Шырайды ңайғы жасырмай, Күлкінің ерні кезермес. Шыдасаң есті кашырмай, Ңұлдатып, кор қып жібермес (Абай).
1 9 -1 6 0
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КҮЛ ҢЫЛДЫ 0 КҮЛ-ТАЛҢАН ЕТТІ
[БОЛДЫ] 0 КҮЛІ КӨККЕ [АСПАНҒА]
¥ШТЫ Быт-шытын шығарды, талцандады, цұртты. Әбішті алып күл цылдыц,
Ңызылды гүлді жасылдан. Тым болмаса
ңызмет ңып, Өткізбедім ңасымнан (Абай).
Күлін көкке ұшырып, Таптайық шауып
тамырын (Жамбыл). Халкымның ¥лы
Октябрь ұлы күні, Үшцан күн патша, байдың көкке күлі, Дәуірлеп дэуіріміз барған
сайын, Келеміз кесіп өтіп кедергіні
(Ң. Ай.). Кім сарғайтты, налытты, Айт,
жасыма, жасқанба, Дауыл менен жауыздың үшцан күлі аспанға (I. Ж.).
КҮЛМЕЙ КҮМРЕН БОЛҒЫР [ҚАЛ!]0
КҮЛКІҢ КӨМІР БОЛҒЫРІ ң а р ғ ы с. Күлудің, орнына бір бәлеге душар бол.
КҮЛТЕЛЕНГЕН ЖІБЕКТЕЙ Сүйкімді
толцын шашацтай. Жалың сұлу, Гүлсары ат, Күлтеленген жібектей (М3). Жалыңнан сенің болайын күлтеленген жібектей, Омырауыңнан болайын, Оралып жатқан түбектей (ЕТ).
КҮЛТЕЛЕНШ ЖҮРДІ д и а л. Әдеміленіп жүрді, жарастылыцты жүрді. Анау
әйелдің күлтеленіп жүріп бара жатңанын
ңарашы (Ң. орда, Ңарм.).
КҮЛТӨБЕНІҢ БАСЫНДА КҮНДЕ КЕҢЕС Жиі-жиі болған жиын туралы айты
лады. (Қавақ аңыз-әңгімесінде: «Тәукехан ңазақтың басын жиып, Күлтөбенің
басында кеңес құрып, атақты жеті жарғысын» тізген екен деген аңыз бар. Бұл
фраза бертін келе жалпылық мәнге ие
болды). Бүған бұрынғы «Ңасым ханның
қасңа жолын, Есім ханның ескі жолын»,
әз Тәуке ханның Күлтөбеніц басындағы
күнде кецес болғанда «жеті жарғысын»
білмек керек (Абай).
КҮЛ ШАШТЫ 1. Артынан табалап
«шоц-шоц» деді. Көк айыл әйелі сөзін
тыңдамай кеткен ңызының артынан күл
шашып, бүлініп жатыр дейді (AT). 2. Болъимсыз әрекет етті. Ңызылдарға осынша
күшпен Колчак түк істей алмағанда, есалаң сорлы-ау, сен күл шашып не бітіресің? (Ә. Н.).
КҮЛ ШЫҢҢАН АДАМДАЙ Еүл ауруына шалынған кісідей. (Жалғыз ңалуға, дүйім жұрттан бөлектенуге байланысты айтылады).— Ay!... Ay, ңатын-ау!
Еүл шыщан адамдай жалғыз үй көшкен
ырымға жаман-ды (Ә. Н.).— Ол кім өзі,
күл шыццан кісідей жалғыз үй отырған? — деді Тәңірберген (Ә. Н.).
КҮЛ ШЫҢКЫР! ц а р ғ ы с . Еүл ауруы келгір! Еүл иіыщыр, ңу шешек! Күлімді шашып, қақпағымды ашып сонша
басынды-ау (AT).
КҮЛШ КӨЗ Әсем езу тартцан, жүзі
жайдары. ...Менің досым сен болсаң, Оймаң ауыз күлім көз. Мен кеткенде сен
қалма (Қән).

КҮЛІМ

— 290—

КҮЛІМ [КҮЛМЕҢ] ҢАҢТЫ Жымыңжымың етті, күлшсіреді. Еркежан әкесінің иығында тұрып күлім цацты. Оның
күлімдеген шырайынан әр нәрсені де
ұғуға болатын. (Ғ. С.). Біріне-бірі иін тіресе, күлім қағып қарасып, екеуі бір
сүлгінің екі шетімен сүртісті (Ө. Ңан).
Күлмең цағып қасқайып, Салынып ап
маңтанға (Абай).
КҮЛІМСІ ИІС 0 ҢОҢЫРСЫҒАН ИІС
Қолцаға үрар цолаңса жағымсыз иіс. Кептірмей жиған шөп ңызып кетіп күлімсі
иісі шығады (AT).
КҮЛІҢДІ СУЫРАРМЫН! Отьщ басына ойран салармын. Күліңді суырып, ошағыңа ойран салмасам көр де тұр (AT).
КҮЛІҢ ШАШЫЛМАСЫН, ТҮНДІГІҢ
АШЫЛМАСЫН '[ТӨҢІРЕГЩ ЖАННІЫЛМАСЫН] к а р г ы с . Балаң болмасын,
малың болмасын! деген мағынада.
КҮЛІ СӨНДІ Бәрі де су сепкендей басылды, қызыц цалмады, көңілі цұлазыды.
Бозбалаға сауың ем, Сауығым кетіп, күл
сөнді... Алмай ма кұдай шешеңді! (Ш. Қ.).
КҮЛІСТІК АТТЫ д и а л. Еелсінді,
күлді, мазацтады. Біреуді біреу күлістік
атудың керегі не? (Ңос., Жан.).
КҮМІС КӨМЕЙ Шешен, тілінен бал
тамған. Оңтүстіктің жез таңдай күміс
кө,мей ақындарының айтысы болады де
ген хабар бұл өңірге тез тарады (ЛЖ).
КҮН АЙЫҚТЫ Еүн райы жөнделді,
жыли бастады. Бүгін күн айығып кетті.
Терістік желі де бағытын өзгертіп оңтүстікке ауысып бәсеңси бастады (С. Ш.).

Теміртас, Асыл, Ақьщ қарақтарым, Байлаулы аркандағы ңолымды шеш (Б. Ңож.).
КҮНӘНЫ САТЫП АЛДЫ Өзіне-өзі
цылмыс тілеп алды. Таяндың енді өлімге,
Алты табан көріңе Сатып алған күнәңның
кешуі болмас күнінде (Ш. Ң.).
КҮН БАЙЫДЫ Күн батты. (Тілімізде
«киелі» зат, қимыл-әрекетті немесе тұрпайы сөзді тікелей айтпау, яғни эвфемизм
жолымен сының сөйлеу дағдысы бар:
баланы — «күл шашар», шешек, ңызылшаны — «эулие» деу, мал таусылды дегенді — «мал байыды», өлді дегенді —
«дүние салды» деу осындағы «күн байы
ды» тіркесіне іспеттес). Күн байыды,
енді ңайтайық,. ңыздар, жүріңдер (AT).
КҮН БАТҢАНША Күн уясына кіргенше. Бір кептірмей терімді, Күн батцанша шабамын, Әрлі-берлі далпылдап(Абай).
КҮН БАТТЫ © КҮН ҮЯСЫНА КІРДІ
[ҢОНДЫІ © КҮН ШАТЫРЫНА КІРДІ
Кеш болды. Күн де батты, бір жергеӘзім жатты, Күн батңан соң жан-жагы
салдыр ңаңты. Қараса қаптап жүрген бәрі айдаһар, Сонда да біраз жатып ұйықтап ңапты (Абай). Маяны жаялығына
орап, Жамал күн ұясына цона тағы жылжыды (Ә. Ш.). Ңызыл арай, сары алтын
шатырына Күннің кешке кіргенін көрді
көзім (Абай).
КҮН БАТЫП, ҢАС ҢАРАЙДЫ Кеш
болып, іңір цараңғысы түсті. Әлі жүрів
келеді, әлі жүріп келеді, қопа бітетін
емес. Күн батып, цас царайып түн болды
(ҢЕ).
КҮН БОЙЫ © КҮН ҮЗАҢ [¥ЗАҢҢА„
КҮН АЛДЫ д и а л. Деталысқа, еңбек
күн демалысына шыцты (Шығ. Ңаз., ¥ЗЫН] Ертеден цара кешке дейін. Күннің шығуы мен батуына дейін жалбыр
Болын.).
шашты орыс Раушанды столға отырғызып
КҮН АРАТПА д и а л. Күн ара. Ол қойып, түсіріп аламын деп күн үзацца
өзі күн аратпа базарға барып тұрады ңағазды шимайлаған (Б. М.). Жер алыс
(Ақт., Ойыл).
болмаса да, Ңұнанбай күн ұзын ат үстінКҮН АРТЫНАН КҮН ӨТТІ © КҮН- де жүріп, кешке ғана ңайтты (М. Ә.). Күн
ДЕРДЕН КҮН, ЖЫЛДАРДАН ЖЫЛ ӨТ- үзын тулап Малңар жуасып ңалған екен,
ТІ Көп уацыт өтті. Күн артынан күн, ай ыршыған жоқ. Ішінен ңынжылса да, сырартынан ай, жыл артынан жыл өтеді. тынан қуанғансып жатыр (Ғ. Мұс). Өзі
Екі ңыз өсіп, бой жетеді (ҢЕ). Еүндерден алмайды, ңыранға алдырмайды. Еүні
күн, жылдардан жыл өтіп, бір күні Ңан- бойы шабады бос салақтап (Абай). Еүн
шайым жүкті болып, туар халетке келді бойы күтемін, Келер деп хабарың. Ңайғырмай не етемін, Бізде жоқ назарың.
(М 3 ).
(Абай).
КҮНӘҒА БАТТЫ д і н и. 1. «Алла»
КҮН БОЛМАДЫ [ЖОҢ] Ерік болмаалдыида жазыцты болды. 2. Қылмыс жасады, ұят іс істеді. Не айтсаң да болмай- ды; тыныштьщ болмады. Жапарды, дейды, Тек күнәға батасың. Енді айтар сөзім ді: ескермей қатуланды, Ірітіп ел арасын ылаң салды. Біздерге ауыз ашар'
жоң, Зар заманның аяғы (Д. Б.).
күн болған жоц, Сүйтті де саясатты бұКҮНӘДАН АУЗЫН САҢТАДЫ д і н и. зып алды (I. Ж.). Мінді айтарлың тіл де«Тәцір» алдында айытіты сөзді сөйлемеді. жок, Сын айтқанға күн де жоц. Ел атанЕүнэдан аузын сацтаса, Әулие демей не дық, болдың қор (I. Ж.).
дейді, Жаңынына бұрылмай, Тура сөзін
КҮН БІР ЖАУСА, ТЕРЕК ЕКІ ЖАУайтқан соң (Д. Б.).
АДЫ Сорға сор ұласып, үсті-үстіне бейКҮНӘНЫ КЕШТІ Айыбына кешірім нет азап көрді. Мың асңанға бір тосңаи
жасады. Ағаш үй от жаңңаным қобылан і деген. Еүн бір жауса, терек екі жауып..пеш, Ңұдай-ау, ғапу етіп, күнәмды кеш! \ Онсыз да елдің жылауы, дерті аз бои
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тұрған жоң бұл күнде, көзге шұңымасаңдар етті тым құрымаса (М. Ә.).
КҮН БІТТІ Ажал жетті, өмірі таусылды. Ассыз, сусыз, дерт жеңіп, Өзі де
әбден жүдепті. Тоғыз миллион оанарда,
Ажал жетті, күн бітті (Абай).
КҮНГЕ КӨННЕН ҢАТЫРҒАН САБАДАЙ БОП Қаңсып кепкен терідей боп.
(Акын бұл жерде сүйкімсіздікті, қарттықты айтып отыр). Жетім Жамал тоқалдыққа сатылған, Теперішті... көрген күндес
ңатыннан, Ңойнына алып Ңожағұл шал
жататын, Сабадай 6on күнге көннен цатырған (I. Ж.).
КҮН ДЕМЕЙ, ТҮН ДЕМЕЙ Дамылсыз; үнемі, ылғи. Комитеттің қару-жарақ
асынған жігіттері күн демей, түн демей
автомобильге мініп алып, ңаланың көшелерін аралап жүрді (С. С.). Шаруа маусымы келгенде күн демей, түн демей бәрі
де белсене жұмыс істейді (AT).
КҮН ДЕ ӨТЕР, АЙЛАР ӨТЕР, ЖЫЛ
ӨТЕР Уацыт, мезгіл, жас — бэрі де мэңгі
емес деген мағынада айтылады. Зар жылар да, булыгар да — от жанар, Жылай,
жоңтай көр басыңа көп барар. Күн де
өтер, айлар втер, жыл өтер, Тағы өртенер,
үміт үзер... тоқталар (Б. К.).
КҮНДЕРДЕ БІР КҮН © КҮНДЕРДІҢ
КҮНІНДЕ Ө КҮНДЕРДІҢ КҮНІ БОЛҒАНДА Көп күннің бірінде; түбінде. Күндердің күнінде сүйеу болатын жерлерді әдейі
ашқам жоқ, деді Аманбай (М. Ә.). ...Күндердің күнінде жаман айтпай — жақсы
жоң, Мақыштың қызын алып, онымен
ңас-қабағың жараспай жүрсе, осыны
алуыма ңұрғырлардың сөзі ңамшы болып еді деп, өкінбесіңе жаңсы деді
(М. Ә.).
КҮНДЕС ҚАТЫН к ө н е. Бір кісінің
бірнеше цатыны бір-біріне «күндес» болады. (Қатын үстіне қатын алуды ңыргызша «күнү үстүнө алу» дейді; «күндес» —
қырғызша «күндөш») Күндес цатындар...
сотқар етіп, асыраған балалар жетім балаға жекіп, жер тезектей тепісілеп әрқайсысы бір сабай берген (Қ. Әб.).
КҮНДЕС ТАЛАСТЫРДЫ д и а л. Күндес болды, бац таластырды. Екі болыс
өзара күндес таластыратын еді (Шығ.
Ңаз., Болыи.).
КҮНДЕСТІҢ КҮЛІ КҮНДЕС к ө н е.
Күйеуі ортац әйелдердің өшпенділігі туралы айтылады. Абай осыны аңғарып анасының жүзіне ңарағанда, Үлжан бұған
біраз көз салып тұрып: «Балам үлкендер
бірде тату, бірде араз бола беретін. «Күндестің күлі күндес» дегенді сен білмей-ақ
қой деді (М. Ә.).
КҮНДІЗ БАЛАСЫНДА Күні бойы ертеңнен цо.ра кешісе дейінгі аралъщта.
(Осы жерде жазушы «түн баласына немесе түн баласында» деген тұлғаға сэйкестіре қолданып отыр). Ңоналңы жерде бв-
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гелгені болмаса, түстікке аялдамай күндіз баласында үнемі суыт жүріп отырған
топ Қарңаралыдан шыққанша жетінші
күн дегенде Шыңғыс тауының батыс жаң
тұмсығына кеп ілікті (М. Ә.).
КҮНДІЗ КҮЛКІ, ТҮНДЕ ¥ЙҢЫ Б¥ЗЫЛДЫ [КӨРМЕДІ] Ешбір тыным таппады, жаны саябырламады. Күндіз күлкі,
түнде үйцы көре алмастан өлдік біз, Ертеңді-кеш шалпылдап, Жан тынышын
бөлдік біз (Б. К.).
КҮНДІК ЖЕР х а л ы ң т ы қ
өл ш е м. Таңертеңнен кешке дейін жүріті
өтер жер. Аңға шықса далақтап шауып,
айғайлап шулап, аңды күндік жерден үркітіп жібереді (Ғ. М.).
КҮНЕЛТЕ АЛМАДЫ © КҮН КӨРЕ
АЛМАДЫ Жеткілікті азыц-ауқат таба ал\мады. Үйінде отырып күнелте алмайтын
болған соң, үш бала әкесінен рұқсат
алып, алые жерден кәсіп іздеуге шықпаңшы болады (КЕ).
КҮН ЕКІНДІГЕ ТАЯДЫ [КЕШКІРДІ]
Кешкіріп цалды, кеш батты. Осындай
шым-шытырың ойда келе жатқан Есіркеген күннің екіндіге таяп ңалғанын жаңа
аңғарды (I. Е.). Күн кешкіріп, ымырт жабылар кезде теке келіп тоқтай қалды
(ҢЕ).
КҮН ЕҢКЕЙДІ Түс ауып күн кешкірді (күн бесіндіктен асты). Еүн еңкейіп
бара жатты. Сол кезде тысқа шыңқан
Оспан өз қыстауының айналасында, қорыңта қаптай жайылып жүрген өңшең
ерттеулі аттарды көрді (М. Ә.). Жанай
колхоз басқармасына келгенде, күн еңкейіп батуға барып қалған болатын (С. Б.).
КҮН ЖАЙЛАТТЫ к ө н е. Сацырмен жауын жаудырды. (Ескі наным бойынша сиңырмен жауын-шашын шақырып, дауыл тұргызатын дағды болған).
Адам қалмай жиынға жұрт кетіпті, Ала
тайға, жігіттер, тіл бітіпті. Күн жайлатып бір амал таба көр деп, Ңозыкеш сол
жерде үйретіпті (ҢКБС).
КҮН ЖАЛАДЫ Ыстыц аптап ұрды.
Ңайта бу боп, тағы су боп, Кетті тамшы
домалап, Тэты келіп қонды егінге, Шөлдеп тұрған күн жалап (С. Б.).
КҮН ЖАУҒАНДА Қиын-цыстау жағдайда, басца күн түскенде. Әркімде-аң
бар ғой туысқан, Ңайсысы жауды қуысқан. Күн жауғанда қойныңда, Күн ашықта мойныңда (Абай).
КҮН ЖАУДЫ Жауын цүйылды. Көкала бұлт сөгіліп, Күн жауады кей шақта, Өне бойың егіліп, Жас ағады аулаңта.
Жауған күнмен жаңғырып, Жер көгеріп
күш алар. Аңңан жасңа қаңғырып Бае
ауырып, іш жанар (Абай).
КҮН ЖАУМАЙ СУ БОЛДЫ Жайшылықта, ңнындық іс түспей-ац берекесі
кетті, өз-өзінен ұнжырғасы түсті. Неге
екені белгісіз, Олжайдың ұнжырғасы
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бұрынғыдан бетер түсіп кетіпті. Сәуле
оның күн жаумай су болып тұрған түсін
ұнатпаса да, жылы шыраймен қарсы ал
ды (Ә. Ә.). Күн жаумай су боп, жел тур
май майысып, суық түспей ңалтырап берекесі қашып жүрген бір байғүс (AT).
КҮН ЖЕБЕЛЕДІ д и а л. Күн өткізді.
Олар да күн жебелеп жүрген балалар
(Жамб., Ңор.).
КҮН ЖЕТТІ Уацыт келді, мезгілі болӘы. Жібек ңамңа кисең де Жараспайтын
күн жетер (ШС). Толңын шашып от шалып, Ақша беттен нұр кетті. Жас шағының жазынан Айрылатын күн жетті
(С. Мәу.).
КҮН КЕСТІ Кесікті уацыт белгіледі.
Орманды өлкем қарт анам, Жауда нал
ган мекенім, Күн кеспеймін, мен барам,
Барамын даңгыл жолменен (Қ. А.).
КҮН КӨК ЖИЕКТЕН КӨТЕРІЛДІ
Күннің көмкеріле квтерілуі мағынасында.
Бұл кезде күн де көк жиектен көтеріле
бастады (AT).
КҮН КӨРГПІІ Тіршілік тауцыметі.
Айранбайдың Кемелбаймен туысы бірге,
Кемелбайдың күн көргіштігі жацсы
(Б. М. )
КҮН КӨРДЮ КҮН КЕШТІ [КЕШІРД1] Тіршілік етті, өмір сүрді. күнелтті.
Ат үстінде күн көрмей, Ашаршылық шөл
көрмей, Өзегі талып ет жемей, Ерлердің
ісі бітер ме? (М. Ө.). Ерте кездегі жүмысшылар көмірді қол бұранмен шығарып,
елге азьщ-түлікке айырбастап күн көріпті (Ғ. Мұс.). Ой кіргелі тимеді ерік өзіме,
Сандалменен күн кешкен түспе ізіме
(Абай). Жап-жас бейбақ үй толы жанның
арасына кеп, аумр бейнеттің үстіне баяшая күн кешті (Ғ. М.). Мал сырлас, аттың сыры маған мәлім, Жырым — жылкы, жүйрік ат — салған әнім. Аспан
асты, жер жүзі кең сахара, Еүн көріп
атам ңазаң келген мәлім (I. Ж.).
КҮН КӨРСЕТПЕДІ 0 К...ІНЕ ТҮСТІ
Қыспаща салды, цинадъг, біреудің соңына түсіп өшікті, цыр соңынан цалмады.
Оларға байдың соңғы алған әйелі күн
көрсетпейді (М. Ғ.).
КҮН КӨРІС Түрмыс, тіршілік жайы.
Әлде, күйбең күн көріспен жүрем деп,
қол тимеді, кешіріңдер дейін 5г? (Ғ. 0.1.
Үй екі бөлмелі ғана, күн кврісі төмен
(С. М.).
КҮН КӨРІСІНЕН АЙРЫЛДЫ Тірлік
етіп отырғанынан айрылды. Кенесары
желтоңсанның басында сарбаздарын өзі
басқарып келіп, Жаппас руын шапты.
Сан кедей алдындағы күн көрісінен айрылып, сан бейшара ңан жылады (I. Е.).
КҮН КАБАҒЫ Күн райы; ауа райы.
Күн цабағын ол да ұнатпай, түнерген
бұлтты аспанга қайта-қайта қарап тұрды
(Ә. Н.). Еүн цабағы жабылмай тұрып,
астықты жинап алайьщ (AT).

КҮН ҢАБАҒЫН БАҢТЫ Ауа райын
аңдады. Ңысы-жазы далада, мал соңында
жүріп, күн цабағын бағып өскен малшы
жігіт бүгін аса мазасыз (Ә. Н.).
КҮН ҢАҢТЫ БОЛДЫ Ауаньің ыссы
табына күйді. Шөп төсектен шығысып
Денең тастай шираған Күн цағып, жел
жеп, отқа ысып, Бейнеттен күш жинаған
(I. Ж.). Ертеден кешке шейін далада күн
цаңты боп қарайып бітіпті (AT).
КҮН КҮРРАТПАЙ Араға күн салмай,
күн сайын. Күн цүрғатпай жапан дала
ны кезіп, шаршап-шалдығып кешке жақын қара лашыққа қайта ораламыз
(С. О.). ІСүн цүрғаттіай келіп жүрді де,
бір күні таре тыйылды (AT).
КҮННЕН КЫЗ ТУДЫРДЫ Аңызжырларға тэн тіркес. Айдан ұлды тудырып, Күннен цызды тудырып, Хан Зайтунға берсін ол (БЖ).
КҮННІҢ ҢАЛАЙ ӨТКЕНІН БІЛМЕДІ
Уацыттың тез озғаны туралы айтылады.
Біріміздің қабағымызға біріміз ңарап,
күннің цалай өткенін білмей ңалатын болсан ңайтеді,— деді (ҢЕ).
КҮН ӨТКІЗДІ Күнелтті, өмір кешті,
Жарын нол, ңара табан, жалақ ерін, Толтырған кеудесіне ңайгы-шерін. Жеті ата
сы нұлдыңта күн өткізген, Кірме дөп,
кемітетін ата тегін (С. Т.). Адамзат тірілікті дәулет білмек, Аныл таппаң, мал
таппан, адал жүрмек. Екеуінің бірі жоң,
ауыл кезіп, Не ңорлын кұр нылжыңмен
күн өткізбек (Абай).
КҮН ӨТТІ [ТИД1] 0 КҮН соңты
БОЛДЫ Күннің ыстығы (аптабы) үрды.
Ңулың бие нұлыны Табанынан тас батса,
Маңдайынан күн өтсе. Алты күнге жарамас (ҢЕ). Үйге бар да, дем ал! Сыртна
шыңпа, күн тиеді, мен назір келем (3. Ң.).
Еүн соцты болғың келмесе, киімді ңалың
ки, көйлекшең кісі ыстыңңа тез ұшады,
ңалың киінсең әрі күн өтпейді, әрі денең
салңын болады (С. М.).
КҮН ӨТТІ [03ДЫ] Уацыттың жылжып кетуі, мезгілден кешеуілдеу мағынасында. Ол күн озған сайын окшау ңалып
бара жатңан тәрізденді (М. И.). Емінеркін ер жетті. Күйеуге бермей күн өтті
(ҢамБ).
КҮН САЛА ҢАРАДЫ д и а л. Қолды
көлегейлеп царады. Жаңын, алыс албыртқа күн сала царады (Шығ. Ңаз.: Үр.,
Маң.).
КҮН САНАП Еүннен-күнге, бірте-бірте. Сәтжанның бұзаулары да торпақ де
ген есейген атка ие болып, мүйіздерінің
тұнылы көрініп күн санап үлкейе, өсе берді (С. Б.). Оның сағынышы мынадай жағдайда күн санап үлғая түсті (Ң. Ң.).
КҮН СҮЙІП, ЖЕЛ ҮРГЕН Ыстыцқа
күйген, ацызаща тотыщан. Енді ол бида
орамалмен күн сүйіп. жел үріп қатпар-
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ланған күсті маңдайынан сорғалаған терін сыпыра сүргті (I. Е.).
КҮН ТАБЫЛДЫ Мезгілі жетті. Сіздерге күн табылар, Бұрынғыдай боларсыз
(БЖ).
КҮН ТӘРТІБІНЕ ҢОЙДЫ [ТӘРТІБІНЕН ТҮСІРМЕДІ] Велгілі бір мәселені
ойласу, шешу үшін талцылауға ұсынды.
Кітап шығару мәселесін жиылыстың күн
тәртібіне цойды (AT).
КҮН ТИМЕГЕН, ЖЕЛ ТИМЕГЕН Әлпештеген, ардацтаған. Деуші еді, күн тимеген, жел тимеген, Ңасыңда әлде біреу бар ма Жібек? (F. М.).
КҮН ТИМЕС 1. Мал цұйрығының асты.— Е, ек!... ит жалаған шылапшын
беті ...Ақ байталдың күн тимесінің жүні! — деді. Жігіттер тағы да дуылдасып
күлісті (С. С.). 2. Ацсаусац; цара жүмыс
істемейтін кісі.
КҮН ТӨБЕДЕН АУДЫ [KETTI] Түс
ауды. Күн төбеден ауғанда Түзеді буырыл шабысты (ҢБ). Күн төбеден ауған
кез болғандыңтан, асханада кісі аз екен
(М. Гум.). Еүн төбеден кеткен кезі сәл
тайып, Екі-үш сырқат күн шуаңқа марңайып, Әлдеңандай әңгімені шертеді,
Зембілінде шолақ жатыр жантайып
(Ә. А.).
КҮН [KYHI] ТУДЫ 1. Көксеген мезеті жетті, дер кезеңі келді. Көзіңді ашып
қараі Мен құлақ кесті күңің емеспін.
Еүнім туар болса, осының үшін көзіңді
аңитып тұрып ағызармын бәлем! (М. Ә.).
Ал қазаң күнің туды қарманатын, қарманбай ел емес пе ең арланатын. Ңорғаушы еңбегіңді советің тұр, Ол емес
жаудан қорңып ңорғанатын (АӘ). 2. Басына циыншылыц түсті, істі болды. Мәлік иығын қысып, таңырңап Раушанның
кішірек жұңа танауының әдемі дірілінен
көз алмайды. Күн тумасын басына қайтеміз жамандың тілеп. Мәліктің осы сөзін Нұрлан да ңостады (3. Ш.).
КҮН-ТҮН ҢАТТЫ АялдОіМай ұзац сапар жүрді, еш дамылдамады. Ділдәны
артып мольщты, Еүн-түн цатып жүргенде
Мінген аты зорыңты, Ит жүгіртіп, құс
салып Жүрген Ңамбарға жолыңты (ҢамБ).
Жігіттер алпыс ділдәны алып, күн-түн
цатып, сыдыртып барса, керуендер көшуге қамданып жатыр екен (ҢЕ).
КҮН [-1] ҮШІН Тіршілік цамы. үшін.
Күні үшін сөзін сөйлеп, сойылын соғып
жүр ғой (AT).
КҮН ШАЛМАДЫ Ацын бұл жерде
цас сұлуды айтып түр. Сөйлесе сөзі адеп
та әм мағыналы. Күлкісі бейне бұлбұл
ңұс сайрайды. Жұп-жұмыр ақ торғындай
мойыны бар Үлбіреген тамағын күн шалмайды (Абай).
КҮНЩЕ БАТІ ң а р ғ ы с. Қүрып кет.
Күнше батып, суша сіңіп жоғалғыр! (AT).
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КҮН ШЫҢПАЙЫН ДЕСЕ ДЕ, ТАҢ
ҚОЙМАЙДЫ Болуға тиіс нэрсе еріксіз
болады. Ңыс қанша ңатты болса да, мезгілі келген соң еріксіз босаңси түсті, күн
шыцпаймын de.ce де, таң цоймайды деп,
көктем жақындағаны ғой (AT).
КҮН ІПІЛГІР Күн ыстыц, шілденің
аңызац күні. Шаң көкке өртенгендей шумақталды, Ат терге шомылғандай суды
аңтарды. Күц шілгір, адам, айуан судан
кеуіп, Түтігіп талай аттар құлап қалды
(I. Ж.).
КҮНШІЛ ДҮНИЕ Ацын бұл жерде
өмірдің опасыздығын көре алмас жанға
теңеп отыр. Көп жасамай көк орған, Жарасы үлкен жас өлім. Күн шалған жерді
тез орган, Күшиіл.дүние қас өлім (Абай).
КҮНШІЛІК ЕТТІ Күндеді, іш тарлық
істеді. Оны естіген патша санаттары күншілік етеді (ҢЕ).
КҮНІ БАТТЫ Уақыты өтті. Не пайда
күнің шығар, күнің батар. Бай қызы нар
жетектер қатар-қатар. Мен сорға қара
күндер көп туғыздың. Қайғыға шыдай алмай жылап жатар (М. С.).
KYHI [KYH] БҮРЫН [ІЛГЕРІ] Алдын ала, бұрынырақта. Әмірхан сездірмеді ішкі сырын. Келіскен Ақбөпемен күні
бүрын. Естіді ел шетіне келісімен, Келеді
деп Ақбөпенің күйеуі ұрын (И. Б.). Душпан солдаттары бұл блиндаждарда екіекіден тұратыны күн ілгері белгілі еді
(Ж. Ж.). Өзінің күн ілгері қамын ңылып
жиып ңойған жігіттерін ңару-жарақ
асындырып, үкімет және хальщ мекемелерінің бэріне ңарауыл ңойды (С. С.).
Күн бүрын еңсесі түсіп неғып кетті
(М. Ә.).
КҮНІ БҮГІН Дәл цазір, нац осы кезде. Біз күні бүгінге шейін көп тереңдемей лиро-эпостардың қатарында атап
келдік (Ң. Жұм.). Күні бүгінге дейін оған
ауылын жайлаудан көшіргенін де айтқан
жоң (Ғ. М.).
КҮНІ ЕРТЕҢ Жуыц арада, жацында.
Күні ертең құдалар келген кезде. Бұл
ңалпында көрсетем не бетіммен, Масқаралап жүрмесін бәрімізді, Айттым, қойдым, ңұтылдым міндетімнен (Қ. А.).
КҮНІ ЖОҢ 1. Көргені азап, циыншы
лыц. Сөзінің жөні жоқ, Аңылсыз томырың, Ңатынның күні жоц — Қамшы мен
жұдырық (Абай). 2. Онсыз тіршілігі жоц,
тіршілік сәні жоц. Сенсіз күнім жоц қой,
мұны өзің де білесің (AT).
KYHI КЕШЕ Жацында ғана, бұдан аз
ғана бүрын. Тек мен емен бұл сырды та
лай айтңан Еүні кеше өз атаң Абай да
айтқан, Тағы ңайта айтамын тағы, тағы!
Болғаннан соң не кенде ңұдай атқан
(Ң. А.). Капитан Скориков күні кеше ғана
Долгушовтан көрген зәбірін айтып, қатты
ширығып кетті (Ә. Н.).

КҮНІ
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КҮНІ КӨКТЕ ЖҮЗСІН Бағы жансын,
жолы болсын, дегеніне жетсін; бацыты
ашылсын, күні тусын. Су ішсем де, суан
ішсем де халқыммен бірге боламын. Тек
соның күні көкте жүзсін, соның ғана сәулесі жарңырай түссін (I. Е.).
КҮНІ ҢАРАДЫ [TYCTI] © КҮНІН
САЛДЫ Біреуге тәуелді болды, ісі түсті.
Бай, ңұдай күнімді саган царатып, қойыңды баққалы отырмын (ҢЕ). Мына шіркін қайтеді деп, Раушан азырак шегіншектесе де, онсыз Мариямды таба алмайтын болган соң, күні түскен адамның
ңалпын істеп жігіттен алыстауды ңойды
(Б. М.). Ңұдай күньмді оларға салмасын.
деді шешем (С. М.).
КҮНІ ҢАРАҢ Халі мүшкіл, ауыр күн,
ете циын жағдай. Күншілдің күні цараң
(Маңал). Әсіресе аңтан, бізге күн цараң,
Демеді олар, бұл сәбиің, бұл — балаң.
Осы ма деп, большевиктер ауылы Ңырды,
кетті — ңаңырады шұбалаң (Ғ. Қ.). Саган
түскен күн цараң (AT).
КҮНІ ҢҮРЫДЫ Амалы таусылды, ды
мы цүрыды; күні бітті. Бізге қайбір
бауыры бітіп барады дейсің. Күні цүрығасьін амалсыздан келіп жатыр (Ә. Н.).
КҮН ІЛІНДІ д и а л. Күн үзарды
(Орал, Жән.).
КҮНІН ЖОҢТАДЫ Өткенін көкседі,
ацсады. Монтекең осыны айтып қалды
токтап, Күрсініп ңатты деммен күнін жоцтап, Бір жігіт босағадан түрегеліп, Сөйледі биге ңарап сөзді нықтап (И. Б.).
КҮНІН ТАР ҢЫЛДЫ Қиындыц көрсетті, екі аяғын бір етікке тыцты. Тоқт^т
сөзді осыдан! Кеш те босат орынды. Енді
қайта бөгелсең, Тар цылармын күніңді
(М. Ә.).
КҮНІ ӨТТІ [СОЛДЫ] 1. Уацыты бітті,
өлер күні жетті, өмірі таусылды. Ңайғылы ңысқа өмір күнім өтіп, Жан мен тән
айырылысар уақыт жетіп, Не сырмен,
қандай күймен айтқанымды, Кім білер
ңалғанда сен езім кетіп (С. С.). Тау кезіп,
тасқа өрмелеп жалғызымның күні өтеді
(Ғ. М.). 2. Бағы тайды. Баянның осы күнде күні солды (ҢКБС).
КҮНІ ТОЛДЫ [ЖЕТТІІ Мезгілі, уацы
ты болды. Шарықтап аспан әлемін, Жаймаңшы көкке қанатын. Күні жетіп толды
ңұс, Тоятын түзден алатын (С. Б.). Шартты, келіскен күні толды. Ертең еееп айырыспақ (AT).
КҮҢК ЕТТІ Жацтырмаған пиғылмен,
наразы сәз айтты. Бәрін бүлдіріп жүрген
осылардың өздері,— деп қысылып отырған Ңарсаң бір күңк етті де жым болды
(Ә. Ә.). He ңыласыз сөзіңізді қор ңылып,
бірдеңе түсікетін адам болса, оқуды тастап, біреудің есігін күзетіп отырар ма
еді? — деп күңк етті (М. И.).
КҮП [КҮПТЕЙ] БОП ІСІП КЕТТІ
Торсиып ісініп кетуді айтады. («Күп» де

ген о баста — үлкен астау, бөшке; «күп»
дегенмен «күбі» түбірлес болуы керек.
Ңырғызша: «Күпчөк болұп ішіп кетті»
десе, ңазақта «Күпшек санды күреңді Табияға жаратңан» (Бұңар) деген бар). Гүлнардың күп боп іскен жаралы аяғы күпсектей боп кетіпті (С. М.).
КҮПТІ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] 1. Тамацты кеп жегеннен мазасызданып жайы
кетті. Кекірігі азып күпті болған шонжарлар кекірісіп, желпінісіп шай үстінің
әңгімесіне кірді (Ғ. С.). 2. Зарыцтырды,
көңілін күдікті алаңға толтырды. Кебек:
Жазығым жар сүйгенім болса, бердім
барды Еңлігімнің жолына, Келші жаным,
күпті цылмай, сертіңменен келдің бе?
(М. Ә.).
КҮПТІ КӨҢІЛ Күмәнды, күдікті көңіл. Біраң мына қараңғы түн, күпті көңіл айнала дүниені үрейге толтырып тұр
(Ә. Н.).
КҮПІР БОЛДЫ д і н и. Діннен шыцты, күнәға батты. Надандарға бой бермей, Шын сөзбенен өлсеңіз. Аят, хадис
емес ңой, Күпір болдың демес қой, Ңанша ңарсы келсеңіз (Абай).
КҮРЕККЕ БОҢ ТАБЫЛАР Қайратың
болса далада цалмайсың, екі колға бір
жұмыс табылады. деген мағынада. Одан
да сөзді ңойып колхозға көшеміз. Курен
ке боц табылмайды деп қоркасың ба?
(Т. А.). Күрекке б'Щ табылар-ay, көңілге
бап табылса (AT).
КҮРЕҢ ҢАБАҢ БОЛДЫ (ҢАБАҢТАСТЫ) Үрысты, ренжісті. Сонымен іштей күрең цабацтау болып жүргенде жақсылың Ақөзектің өзге елімен бірге Әбіштің қарсысына шығып қалды (М. Ә.).
Екеуі күрең цабацтасып цалды (AT).
КҮРЕП АЛДЫ Молшылыцца тап бол
ды. Аңшаны күреп алды (AT).
КҮРЕ ТАМЫРЫН АДЫРАЙТТЫ Қызарацдады, цызбалыц көрсетті. Біз түк
білмейміз, біз де білмейміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласңанда
өлер-тірілерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз (Абай).
КҮРКЕСІ Ж АМАН д и а л. Ниеті бұзыц, арам пиғылды. Күркесі жаман адам
(Гур., Маң.).
КҮРКІРЕУІ КҮШТІ, ЖАУАРЫ A 3©
КҮРКІРЕУІ БАР ДА, ЖАУАРЫ ЖОҢ Дарылдац, берекесіз кісі, екпіндетіп жүретін,
ісінде береке жоц кісі. Күркіреуі бар да
жауары жоц, түнеруі бар да, тамары жоң
кісі ғой (AT).
КҮРТІК ҢАР Ңалың цар, амбы цар.
Сары, Кәрібай, Жамаң үшеуі Сарының шомының ык, жағындағы күртік царға отырып кеңеске кірді (Б. М.). Ңарағай маңайы
биік күртік цар екен (С. М.).
КҮС БІЛЕК © КҮС ҢОЛ Бұл жерде:
жұмысшы, еңбекші мағынасында. Алыста-
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ғы ңалада Тапқа, сапка тартылды. Бір жа
ты — өңшең ақ білек, Бір, жағы — өншең
күс білек (I. Ж.). Күрес, тартыс алып кушпен ңызады, Ескі өмірді күсті цолдар бұзады. Көрі дүние түрленеді, жайнайды,
Көне тартқан жүзіне нұр ойнайды (Ж. С.).
КҮСТӘНӘ ҢЫЛДЫ д и а л. Жазғырды.
Біз оны кеше күстәнә цып едік (Ң. орда,
Арал).
КҮШ АЛД Ы 0КҮ Ш ЕНДІ [КІРДІ]
1. Әлденді, нәрленді. Жауған күнмен жаңғырып, Жер көгеріп күш алар. Адқан
жасңа қаңгырып, Бас ауырып, іш жанар
(Абай). 2. Бел алды. Жан бізді жас күнімізде билел жүр екен. Ер жеткен соң, күш
енген соң, оған билетпедік (Абай). Отырысып үйіңде Өз өзіңнен күш кіріп Босқа-ак
түсіп қаларсың Біреу кетсе үшкіріп
(Абай).
КҮШ АТАСЫН ТАНЫМАС [ТЫҢДАМАЙДЫ] Күш өз дегенін істейді. Е, күш
•атасын тыңдар ма! Бұл өңірдің бұдан асқан ері жоң (М. Ә.). Күш атасын танымас
(Мақал).
КҮШӘЛӘСІН ЖЕДІ д и а л. Таяқ жеdi, көресісін көрді (Шығ. Ңаз., Больш.).
КҮШ БОЛДЫ © КҮШКЕ ТҮСТІ Қиын
шылыцца түсті, орындап шығу мүң болды.
Үйқы, тамақ ңалды дым-ақ, Керегі жоң
іс болып: Жай жатпағым, Тыныш таппағым, күш болып (Абай).
КҮШКЕ МІНДІ Қайратца мінді, күшейді. Орыс байының ұзап кеткенін көрді
ме, енді Ңұлтума күшке мінді: Мені жаратқан жалғыз ңұдай ңарашекпеннің
•байы емес еді ғой. Бұл қай ңорлағаның
(Ә. Н.).
КҮШ КӨРСЕТТІ [АЙТТЫ] Мыцтылыц
жасады, тізе батырды, вктешдік етті. Балаға сонша неге күш көрсетесің, сөзің кұрып, тілің байланып қалды ма? (AT). Зор
кеуде адамзаттың айласына, Көнбей, бүгін
күшімді көрсеткецтн. Екі езуім көпіріп,
айқайласам, Шын ңұтырсам, шың тасты
тербеткенмін (Абай).Ел аулаңта күш айтңан топта танған, Арсыз жұрттан көңілі
тына алмай жүр (Абай).
КҮШ САЛДЫ Аянбай еңбек етті. 1876
жылдары айдалып келген орыс интеллигенттерінің күш салуымен Өскеменде тұңғыш рет қазаң балаларына арналған мектеп интернат ашылады (СҚ).
КҮШ ТҮСІРДІ Салмац салды. Егер
жұмыс нервіге үлкен күш түсіретін болса,
ұзағырақ ұйыңтауға да болады (М. Ис.).
КҮШІН САРЫП ЕТТІ Күшін тауысты, тамамдады: («Сарф»— араб тілінде
жүмсау, шығару). Ақырғы күштерімді
сарып цылып, Мен ңұзар биікке талай-талай өрледім (Жамбыл).
К.ҮТТТТТТ САТТЫ Қьізметін бұлдады.
Бай алады кезінде көп берем деп, Жетпей
тұрған жерінде тек берем деп. Би мен бе
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лые алады күшін сатып, Мен ңазақтан кегіңді эперем деп (Абай).
КҮШ СЫНАСТЫ [ТАЛАСТЫРДЫ1 Бэсекелесті, салғыласты. Бірлік жоқ, береке
жоң, шын пейіл жоқ. Сапырылды байлыгың баққан жылңың Баста ми, қолда малға талас қылған, Күш сынасқан күндестік
бұзды-ау шырқын (Абай). Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге
ңоргалаңтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр (Абай).
КҮШТІНІҢ АРТЫ [К. ..I] ТИІРМЕН
ТАРТАДЫ Күш дегенін цылады, цолынан
келгенін істейді.— Үмітсіз тек шайтан ғана, Кене хан. Әлі де болса Орынборменен
тіл табу керек,— деді Таймас.— Мен тіл
таппаймын деп жүрмін бе? Тіл тапңысы
келмейтін өздері емес пе?— Күштінің ар
ты диірмен тартады, тіл табу біздің жа^тан болу керек (I. Е.).— Мәниді өлтірді
ме, кайтті? — деп сұрадым.— Жоқ, оны
өлтіргелі жатқанда, Шотай деген ағайыкымыз барып, тартып алып ңашып кетіп,
бұрынғы берген жеріне солар ұзатты.
«Күиітінің к . . . і тиірмен тартады» емес
пе?— деп, аңсаңал төмен ңарап бір күлімсіреп ңойды (С. Т.).
КҮШІК ИТТЕЙ ҮРДІ Ацын бұл жерде
цолынан еш нәрсе келмесе де жарбаңдаті
лсармаса беруді айтып отыр. Мал мен бақтың дұшпаны Кеселді пысың көбейді,
Күшік иттей үріті жүр, Кісіден кеммін демейді (Абай).
КҮШІК КҮЙЕУ Үйленіп ата-енесінің
қолына кірген жігіт туралы айтылады.
<-Жақыпбек оңбаған адам болып шыңты.
Сені де ұмытты. Бануга уйленіп, Ақықтың
қолына күшік күйеу болып шығып алды»
деген сияқты үлкен-үлкен жансыз хабарлар бар-ды (М. И.).
КІБІРТІҢ КЕЛДІ д и а л. Кібіртіктеді,
тоцталды, айта алмады. Сөзге оның кібіртіц келіп ңалғаны со той (Ң. орда, Арал).
KIM БІЛСІН © KIM БІЛСІНГЕ БАСТЫ
Білмеймін, цайдам. Кім білсін, сол ма таратқан, Түскендей көктен жапыраң. Таңертең кейде барақтан Табылар қағаз бір
парақ (ЛЖ). Бала кік білсінге басты да,
сол бетінен қайтқан жоң (AT).
KIM ДЕ БОЛСА 1. Әркъм-ац. Сән-салтанат жұбантпас жас жүректі, Кьм де бол
са тұрғысын көксемек-ті. Мезгілі өткен,
дөуренді ңуалаған Неғылсын бір қартайған ңу сүйекті? (Абай). 2. Кім болса, ол
болсын. ІПал байгұс айғайлайды аттан салып, Айырып алған жан жоң оны барып.
Кім де болса бір ерлік ңылайын деп, Масғұт ұшты ұрыға оңтайланып (Абай).
КІМДІ КӨГЕРТЕДІ © КІМДІ ЖАРЫЛҢАЙДЫ Кімае жацсылың жасап жарытады. Мұндай қатындардан туған ұл ңайдан
батыр болады? Кімді көгертеді? Расымен
төре тұңымы бақа-шаянга айналталы барама? (I. Е.).
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КШНЩ БАСЫ КІМНІҢ ҢАНЖЫҒАСЫНДА ЖҮР? Ешкім ешктге.бағынышты
емес, ешкім ешкьмнен цорыцпайды деген
мағынада. «Ой, тэңір-ай, ңойшы әрі, кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің
цанжығасында жүр, ол менің ңазаныма
ас салып беріп жүр ме, мен онан сауын
сауып отырмын ба?»— деп бұлғақтап, немесе: «...Әйтеуір бір өлім бар ма?» деп
ңалшылдайтұғын кісі көп ңой (Абай).
КШНЩ ТАРЫСЫ ПІССЕ, СОНЫҢ
ТАУЫҒЫ Өзінде ерік жоц, көрінгеннің
шылауында жүретін адам туралы айтылады. Ңойшы, сол немені кімнің тарысы nie
ce, соның тауығы емес пе? (AT).
КШНЩ ШІКӘРАСЫСЫҢ ? Сенімен
кім санасушы еді, кімге дэрісіц, сенің цолыңнан не келеді деген мағынада. Ңырыңка келген таз қатын кімнің шікәрасы?!
Тағы, мен өзім жылқы мінезді адаммын.
Өз кісім болмаса біреудің ардаңтысына да
иіп көрген емеспін, иитін түрім жок
(Ө. Ңан.).
КІНӘ АУДАРДЫ © КІНӘ ҢОЙДЫ Ki
nd тацты, айыптады, Япырай, ғибратың
тисін, кінэ аудармай сабайсың, жаның
күйсін (ҢКБС). Жүрегіңнің түбіне терең
бойла, Мен бір жүмбаң адаммын, оны да
ойла, Соңтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә цойма
(Абай). Инеш Женяға сәл бұрылып салңын ғана езу тартып кінә цоя сөйледі
(С. Ш.). Торғайымды бермеске кінә цылдыц, Кінәні біле тұра неге кылдын
(ҢКБС).
КІНӘҒА БАТТЫ Айыпты болды. Ңайырылсам ңызмет ңылып халқыма, Сонымен зор кінәға батам ба, Ондык өнер, өнер
жинар күш болса, Ңұр тілменен жоқтыбарды шатам ба (С. Д.).
КІНӘСЫН КЕШТІ [САЛАУАТ ДЫЛ
ДЫ] Айыбын кешірді. Біраң бір тапсыратын ісім бар, соны орнына келтірсе, бұрынғы кінәсын салауат цылып, ңызымды беріп, күйеу қыламын! — депті (ҢЕ). Азар
болса, күзетшілер ұйықтап ңалып ңазынаны ұрлатңан шығар. Не де болса, тазша,
сенің үшін күзетшілердің кінәсын кештім
(ҢЕ).
КІНӘСЫН МОЙНЫНА АЛДЫ Айыбын
мойындады.
КІНӘСЫН ӨТЕДІ Айыбын іспен жуды,
ацтап шыцты. Кластардың еденін жуам
деп қолы тимеп еді, өз кінәсын әтемек болып дереу іске кірісті (М. И.).
КІНДНТ БІР 1. Бір анадан туған. Кіндігің бір ме еді? Кет, әрі сықсимай!— деп
Айтолқын Женттің бетінен ала түсті
(Б. М.). 2. Бірігіп тізе ңосцан, тіікірлес
адамдар. Бүгін Оразбайдың ... шашбауын
көтеріп отырған әр рудың жуандары бұл
есептерін ұмытңан емес. Олар Оразбайдың
айғайымен өздерінің кіндігі бір екенін
жете біледі (М. Ә.).

КІНДІГІНЕН ЖАРАДЫ Бабына келді,
бауырын тартып суыды. Атыңды көкке
қаратып, Кіндігінеч жаратып. Жата бергін, сұлтаным (ҢБ). Жамандатқыр Тарлан
ат Ңұйрығын ңұстай тарады, Кіндігінен
жарады, Шекесінен қарады (ҢБ). Ардақтаулы тұлпарлар Басы көкке қараған.
Кіндігінен жараған, Ардақтап барып сейістер Ңұйрық жалын тараған (Н. Б.). Кіндігімнен жарайын, Төрт айшылық жеріне
Шадыра ханның еліне Үш күнде алып барайын (Бат. Ж.).
КІНДІК КЕСЕР Жас баланьің кіндігін
кескен адамға беретін сыйлыц. Келесі жылы Сәкен туғанда Жадыра жерден көтеріп
алып кіндігін кесті. Сонда да Сейфулла
мен Жамал онша жіби коймады. Кіндік
кесердің кәдесіне де жарытпады (С. Тал.).
КШДІК КЕСІП, КІР ЖУҒАН ЖЕР ©
КІР ЖУЫП, КІНДІК КЕСКЕН ЖЕР. Туған жер, ата мекен. Көрмей жүріп көп
жылдан, Болсын деп жол жоралғым. Кіндік кесіп кір жуған Оралға биыл оралдым
(Т. Ж.). Жұрт гуілдеп әбден көтерілген
«Германияға, Керманға барып өлгенше,
өзіміздің кір жуып, кіндік кескен жерімізде өлгеніміз жақсы»,— деседі (С. С.)і
Балталы, Бағаналы ел аман бол, Баңалы,
балдырғанды көл аман бол, Кірім жуып,
кіндігім кескен жерім, Ойнап-күліп ер
жеткен жер, аман бол (ҢКБС). Байтабын
бертін келе осы Кенесары тобына косылғаннан бері ғана өзінің туған халқына,
кір жуып, кіндік кесіп өскен жеріне ңандай хауіп туғанын анық білді (I. Е.).
КІНДІК ТАМЫР Негізгі өзегі. Ңалуеннің кіндік тамыры топыракка терең бойлап енеді, одан жан-жақңа бүйір тамырлар тарайды (Бот).
КІНДІКТЕН ЖАЛҒЫЗ Ата-анадан өзі
ғана, өзінен басца бауырлас туысы жоц^
,жалғыз басты. Сегізбек кіндіктен жалғыз.
Бертін келе әке-шешесі де дүние салды
(М. Сат.).
КІНДІК ШЕНІЕ Жаңа туған жас нэрестенің кіндігін кескен әйел. Сонда өзіңіз жаңсы көретін мына Дарылдақ кайнаға мен Сәкенімнің кіндік шешесі Зырылдауық жеңгей де отқа май ңұймас па
екен? Аумалы-төкпелі адамдар ғой,— деді
Жамал (С. Тал.).
КІР АЙНАЛДЫРМАДЫ д и а л. Шац
жуытпады. Ңандай әдепті, үстіне кір айналдырмайды (Ң. орда, Арал).
КІРБЕҢ АЙНАЛДЫ д и а л. Хауіпте
болды, жаманшылыцца ұрынды. Оған кірбең айналса, оны көремін (Ң. орда, Арал).
КІРБІҢ ҢАҢТЫ [ТАРТТЫ] Ренжіді.
мүңайдьі; көңілі жүтады, көңілінің қоиіы
болмады. Қыз көңілінің сәл нәрседен кірбің цағып, жабығып, жүдеп қалатын кездері де аз болмайды (ҢӘ). Талайдан кірбің
тартцан көңілді, жабығып кеткен қабакты
селт еткізіп ңуантып ашқан, асыл кеңес
болған-ды (М. Ә.).
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КІРГЕН КІСІ ШЫҚҢЫСЫЗ © КІРСЕ
ШЫҢҢЫСЫЗ Сән-салтанаты, жиһаз-мүлкі
көз тартатын, көздің жауын. алатын әдемі.
Мейманханаға кірген кісі шыщысыз,
жалғанның жаннаты екен (ШС).
КІРЕ БЕРІС Басталар жер, бір жерге
кіретін жер. Ұңыпты терезелері, кіре беріс
басқышы — бәрі де бұл вагон үйді өзгеше
жаңа тірліктің ең алгашқы кесек ұрығы,
қызың бір ұйытңысы сияңты көрсетеді
(М. Ә.). Бір топ сауыншы сиыр қораның
кіре берісінде өзара даурыға сөйлесіп, өлдекімге жабыла шүйлігіп жатты (М. И.).
КІРЕ ТАРТТЫ [ТАСЫДЫ] Жалға, серікке жук тасыды. Қожанасыр жарлы бол
тан адам екен. Бір күні жаяу кіре тасып
кәсіп ңылып, тамақ асырамак болады
(ҢЕ). Бұлардың арғы аталары кіре тарта
тын түйекенітер еді (AT).
KIP ЖУЫТПАДЫ [ЖҰҚТЫРМАДЫ]
Жаман ат келтірмеді, ұятца цалдырліады;
цорғады. Шамалап сөйлеп, сөз тыңда, Ңызыл тілім шалқыма. Ішке сақтап шірітпей, Бір азырақ леп шығар, Мирас қалсын
хіалңыма; Аоа кетіп қимылдап, Ңадағын
пұтка есептеп, Кір жұқтырма қалпыма
(Н. Н.).
КІР КЕЛТІРДІ Басын қаралады, цорлады; жаман атца цалдырды. Ңыз басына
кір келтіріп Зина да ондайға жолай қоймас (Т. Н.). ... Сәуле құдалыңтың құлы болатын адам емес. Ңазір оны жұрттың бөрі
үлгі көреді, қызыныц сондай болуын ар
ман етеді. Сен баяғы Ңазыбектігіңе басып,
оның беделіне кір келтіріп, алып жүрме.
Менің айтарым осы ғана,— деді Тайман
Ңазыбекке (Ә. Ә.).
КІРПІГІ 30PFA ҢИМЫЛДАЙДЫ 0
КІРПІГІ ҢИМЫЛДАП ЖАТЫР Әл үстінде; өлім алдында жатыр. Келсе, Шойынқұлактың кірпігі ғана зорға цимылдайды,
болар-болмас қана демін алып жатыр екен
(ҢЕ). Сергей Сергеевтің кірпігі эрең цимылдап, бір шыбындай жанынан күдер үзіп
жатты (С. Ад.). Айнаға қараса, хан қызы
кірпігі ғана цамылдайды, әл үстінде жа
тыр екен дейді (ҢЕ).
КІРПІГІНЕ М¥3 ҢАТТЫ © КІРШГІНЕ М¥3 ТОҢДЫ Үзац жүргіншіліктен
жол азабын тартты. Ңарамандай батырдың Ңабағына қар қатты, Кірпігіне мұз
цатты. Ңазанның есітіп хабарын, ¥йңы
көрмей түн қатты (ҢБ).
КІРПІГІНЕН ҢЫРАУ ТАМҒАН Ашу-лы, цаһарлы. Қабағынан ңар жауып, кірпігінен цырау тамған батырлар қайда?
(AT).
КІРПІДЕЙ [КІРПІШЕ] ЖИЫРЫЛДЫ
Жақтырмады, тыжырынды. Асан сен бәрімізден кірпідей жиырылып, өзіңді өзің
ңинап жүрсің,— деді Бану (Т.
Жа
ман да болса балам ғой. Кетемін Бәкібайга, елге барамын,— деді Күреңбай.—
Япыр-ай!— деді Нұртай, кірпіше жиыры
лып,— мына сөз ңайдан (С. Т.).

КІРІП ТА Р

КІРПІК АСТЫНАН КӨЗ ТАСТАДЫ
¥рлана царады. Гауһардың кірпік астынан көз тастап, өзін бақылап отырғанын
сезіп ңалды Серәлі (Т. А.).
КІРПІК ҢАҢҢАНША Лезде, жылдам.
Ңонаң кірпік цаццанша табақты тазалап,
тагы да ет сұрай бастайды (ҢЕ).
КІРПІК ҚАҢПАДЫ [ІЛМЕДІ] © КІРПІК ҢАҚПАЙ ¥ЙЫП © КІРПІК ҚАКПАСТАН ӨТКІЗДІ [ҚАРАДЫ] 1. Үйыктамады, көз жүмбадьі. Бала кірпік цацпай,
көрер таңды көзбен атқызды (С. О.). Көз
алдымда жауған оқтар, Кірпік цацпай атңан таңдар, Суың аяз... төнген хауіп Арыстандар — партизандар (Ж. С.). 2. Көз айырмай царады, тыңдады. Айрылды күйші
есінен қызды көріп, Кірпігін цацпай қалды көзі төніп. «Адамның арғымағы осы
шығар, Пендеге бітеді екен мұнша көрік?»(I. Ж.). Лейтенант та ертек тыңдаған баладай кірпік цацпай үйып цалды (Т. А.).
КІРПІК ҢАҢТЫРМАДЫ Қозғалтпады.
тапжылтпады, цимылдатпады. Бірімізді
біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік цаңтырмай отырғанымыз (Абай).
КІРУГЕ [К1РЕРГЕ] ЖЕР [КӨР, ТЕCIK] ТАППАДЫ Қатты үялды, үялғаннан
не істерін білмеді, жұрттың бетіне царай
алмады. Жарқынның беті ду-ду етіп өңі
де бұзылып жүре берді. Ңасына келген
Байсалға тура ңарамай, қырындап кетті
де, кірерге жер таба алмай састы (М. И.).
Лөззат үлкен күйзеліске ұшырады. Тұла
бойын жиреніш жайлап, күйелі денесін
жүрт көзіне көрсетуге ңорңып, кірерге жер
таппай жүр (Т. А.).
КІР ШАЛМАС Тап-таза, кіршіксіз.
Ңара көз, имек ңас, Ңараса, жан тоймас.
Аузың бал, ңызыл гүл, Аң тісің кір шалмас (Абай).
КІРШІК ЖОҢ Аппац. Қыз сипатын
ңарасаң, Ак тәнінде кіршік жоц (ҚЖ).
КІРШІК ШАЛДЫ Арына акау түсті.
Адамға жарасымды мінезіңнен, адал пейіліңнен айрылма. Азыраң кіршік иіалған
болса, тазарарсың (ЛЖ).
КІРІПТАР БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Түтцын
болды; тәуелді, міндетті етті; басына қиыншылыц түсті. («Гриптар»— парсы тілінде — тұтңын, ңолға гүскен, қамалған құл).
Жау жеңіледі. Кіріптар болған мал-жанды ңазактар айырып алады (С. М.). Сен
ағашта піскен алма, Ңазір едің, алмадым.
Ңұп кіріптар цылды алла, Әлде мені қарғадың (Абай). Себепсіз кіріптар цып айдағаны; Ңор етіп қол-аяқты байлағаны Тіл
шіркін, шідерінің бауы үзіліп, Отыр ғой
осы бүгін сайрағалы (Ң. Т.). [Сансызбай]
Жібектен жауап алып кел деп бір сөз айтты: «Жау жағадан алғанда, Кіріптар цылып бәлеге Кетпейін тастап сені, аға!»
(ҢЖ). Патша құдай не қылдым? Диюге
болдыш кіріптар. Он бір жылдай болдыыи
зар (ҒН).
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КІРІПТАР ЕМЕС Тәуелді емес; жалы■нышты еімес. Әрі айттым, бері айттым, жалынып та көрдім. «Ешкімге кіріптар вмес
ти» деп көнбей қойды (AT).
КІРІСІ ЖҰМСАП ЕГІЛДІ Жүйесі боса-ды. Түзелді бүгін желісім, Егілді жүмсап
кірісім (ҢЕ).
КІСІ [Ж¥РТ] АЯҒЫ БАСЫЛДЫ 1. Кісілердіц келіп-кетуі тоцталды. Айтңанға
көнбегенің осының нең? Күйеуің, келеді
деп тосып отыр. Басылды кісі аяғы опыртопыр, Бәлсініп бүгін бармай қойғанменен, Ертең-ақ Күйек молда некеңді оқыр
(С. Т.). 2. Беймезгіл уацыт болды; кешкірді. Кісі аяғы басылғансьін, Ебейсін өздері
түскен үйдің ірге жағын түргізіп қойды
(Ә. Н.).
КІСІ БЕТІНЕ ҢАРАМАДЫ Үялды, цысылды; назарын төмен саліды. ¥ят деген—
адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп
қылған ңысымның аты. Ол уаңытта көзің
кісі бетіне царамац түгіл, еш нәрсені көрмейді (Абай).
КІСІ БЕТІНЕ КҮЛІП ҢАРАП КӨРМЕГЕН 1. Әдепті, ибалы, жецілтек мінезге
салынбаған, салшацты. ... Күліп кісі бетіне
царап көрмеген, ибалы, атақты асыл Ңамарымыз... ңайғыра-ңайғыра сүзектен тұрған кісідей, ңұр шыбын жаны ғана бар еді
(С. Т.). 2. Өмірі цабағы ашылмайтын, мінезі түйыц адом туралы да айтылады. Ңолынан жарты күлше жұртқа ңайыр бермеген, кісі бетіне күліч царап көрмеген дозады ғой бұл (AT).
КІСІ БОЙЫ х а л ы қ т ы қ ө л ш е м .
Кісінің бойындай биіктік, тереңдік, үзындыц жөнінде айтылады. Кісі бойы керует
Алтын тақтың үстінен Ңояндай ырғып түседі (ҚЖ). Өзеннің сонау көмейінен осы
кемерге дейін тереңдігі кісі бойы ор қазамыз да, төбесін бөренемен жабамыз (Ә. Ә.).
КІСІДЕГІНІҢ КІЛТІ АСПАНДА Біреуге ісі түскенде айтылады. Соншама күш
өз ңолымда болар ма еді,— деп зығырданым қайнады. Лаж жоқ, «кісідегінің кілті
асппнда» деген осы (Б. М.).
КІСІДЕГІНІҢ КІНДІГІ ТАРТЫҢ H id
den алу цаын; «кісі киімі кіршең, кісі
малы тершец» деген мацалдың мағынасына саяды. Кісідегінің кіндігі тартық,—
деп, шабан да болса шолад шауқарым
жаксы, ертең ңабағы ңатынкы, жүні жығылыңқы болса, жылңышы атаң қараспанды басына үйер (AT).
КІСІ ЕЛІНДЕ С¥ЛТАН БОЛҒАНША,
ӨЗ ЕЛІҢДЕ ¥ЛТАН БОЛ Өзіңнің туған
үяңда бол, соған цызмет ет деген мағынадағы мацал.— ... Орта жүздің жағасы Шәкен жығылса казақта жығылмаған не
қалды? Пісіріп жесе де өз еліңнен кетпе,
бауырым. «K id елінде сұлтан болғанша,
өз еліңде ұлтан бол»,— дейді Әбен Шәкенге жылап отырып (F. Мұс.).

КІСІ ЕСІГІНДЕ ӨТТІ к ө н е. Жалшылыцта жүрді, басца біреу үшін жүмыс істеді. Туған әкең Томай өмір бойы кісі
есігінде өтті,— деді Сәмет әңгімесінде
(С. О.).
КІСІ Ж¥ТЬШ ҢОЙҒАНДАЙ Сүп-сүйкімді, өте әдеіМІ, келісті. Ад Мәни десе, аң
Мәни, Kid жүтып цойғандай сұлу еді. Әлі
әңгімедегі қыздай. Бұл екеуінің де серттері ңатты болса керек (С. Т.).
КІСІ ҢОЛЫНА ҢАРАДЫ Өз бетімен
күн көре алмай, басқаның жәрдеміне
сүйенді; тіленді, сүрамсацтанды. Есбергең
ұсақ алып сатар «Kid ңолына цараған»
дейтін ңала саудагері екен (М. Ә.).
КІСІ САЛДЫ Араға адам жүргізді;
басца біреуді жұмсады. Сөйлесті құдасына
Kid салып, Отырмыз бір суьщ сөз хабарланып, Егер де Көпбай ойы адал болса,
Тез берсін келінімді малый алып (И. Б.).
Оларды босату туралы кісі салып көріп
едік, Иван қаһарын тігіп маңайына жолатпады (А. Л.).
КІСІ ТІЛІНЕ ЕРДІ Біреудің еліктіргеніне сенді, жетегінде кетті, айтцанына квнді. K id тіліне ермеске, Қазақшылыққа енбеске, Аштан өлсем адамға Намысымды
бермеске... Кәміл уағда етілді,— дедім
(С. Т.).
КІСІ ҮЙІ Бөтен үй. Өз үйінде ңипаңдап, Кісі үйінде күй таңдап. Аңылы бар
кісіні Айбаттайды, даттайды (Абай).
КІТАП АШТЫ д і н и. Сәуегейлік етті.
(Кітапқа қарап кісінің тағдырын, жағдайын айту). ... Әкем баламның өміріне кітап ашып бер... деп шаһардегі барлың бақсы-балгерді жиып алып сұрапты (ҚЕ).
Сиқыршы болған кітаппен ІПешесі мұның
бар еді. Кітап ашып, бал салып, Төңірекке
көз салып... Келгендерін біледі (ҢБ).
КІТАП ҮСТАДЫ д і н и. 1. Ңұран оцыды. Нәпсіге ерген молдамыз, Кітапты жаңсы білмейді, Кітап үстап айтңан соң, Жалған сөзі шынмен тең (Д. Б.). 2. Қолына цүран алып ант берді, шынын айтты. Адалдығын білдірем деп кітап үстапты (AT).
КІШІ БЕСІН Күн төбеден ауып кешкірген кез. Көк ңия құм төгілген жыныс
жартас, Болмай-ақ кіші бесін күні батқан
(Ң. Ңуан.). Тек мойындары ырғайдай, биттері торғайдай болғанда, кіші бесін кезінде бір ңалың ңопа камысқа жетті (ҢЕ).
КПШ ДӘРЕТ СЫНДЫРДЫ Түзге отырды. Ойылған жер шетінде, Жұрт көзінде
бұл тұрды, Снарядқа бұрылып, Кіші дәрет
сындырды (ҢӘ).
КППІ ПЕЙІЛ Мінезі сыныц, сыпайы,
инабатты. («Пейіл»— араб сөзі, мінез, ңылық *іағынасында). Барабанға сілейе қарап, өзімен өзі болып түрған көк тұңыл,
аласа ңарт ашьщ, кіші пейіл адам екен
(Р. Мұс.). Кіші пейіл, аң ниет, сертке берік,
жолда ңалмас дос ңані7 (AT).
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ҢАБАҒЫ АШЫЛДЫ [ЖАЗЫЛДЫ,
ЖАРҢЫЛДАДЫ, КӨТЕРІЛДІ] Ашыц-жарцындыц байцалды, көңілі жадырады. Үйдегі еркектер түгелімен цабацтары ашылып, ңоса күлісті. Әбішпен бас изесіп, жамырай сөйлесті (М. Ә.). Жанды ма өшкен
шырағым? Ашылсаңшы цабағым, Өлгенім
тіріліп келіп тұр, Жарылсаңшы, жүрегім
(ҢЖ). Кемпір шайды жалғыз сімірді. Жа
не ішкен сайын маңдайы жіпсіп, әлгідей
емес, цабағы да жазыла түсті (М. И.).
Әзімбай салңын сызды цабағын ашцан
жоң (М. Ә.)- Бірақ, мылкау табиғат бізге
деген ашулы цабағын жазбады (Э. С.).
Колхоз ңалмай жиылып, Ңызыл-жасыл
киініп, Тойға келді түзеп бой. Цабацтары
жарцылдап, Дауыстары саңқылдап, Ңуанбаған жоң-аң ңой (I. Ж.). Сейіттен бұл хабарды алган соң, әйелдердің цабағы көтерілді (С. Ш.).
ҢАБАҒЫ ЖАБЫЛДЫ [ҢАРС ЖАБЫЛДЫ, ТҮЙІЛДІ, ТҮНЕРДІ] © ҢАБАҒЫН ЖАПТЫ [ТҮЙДІ, ТАСТАИ ТҮЙДІ,
ТҮКСИТТІ, ҢАРС ЖАПТЫ] Ызаланды,
ызалы ашуға мінді; ашумен тас түйін боп
алды. Қабағы царе жабылып, өзінің ней
рин сұрағына шешім іздеп, ой теңізіне біржолата сүңгіді (I. Е.). Айша цабағын жауып томсарып, сөзге де кіріспей, қанға да
кіріспей жалрыз отыр (С. С.). Сейітңалы
цабағын царе жауып, жан-жарына қарады
да, ңойшыларды сөге бастады (Ғ. Мұс.).
Шыранақ түйілген цабағын әлі жазган
жоқ (Ғ. Мұс.). Жанәлі түсін суытып, цабағын түйді (С. С.). Ауру келін цабағын
таетай түйіп, екі кішкентай баласын күпінің өңіріне тыгып, ңұшақтап ңысып отыр
(М. Ә.). Сүгір жаңары Айша жауабынан
кейін ңабатын касңырдай тісі аңсия, цабағы тастай түйіле кеп: — Бар жауабың осы
ма, жоқ жөнге келемісің?— деді (М. Ә.).
Әлекең әлгіде цабағын түкситіп келіп,
мектеп үйіне төлейтін аңшаңды бүгіннен
қалдырмай төле,— деп зырыр етіп кетті
(Б. М.).
ҢАБАҒЫ КЕЛІСПЕДІ Көзцарасы,
ниет~пиғылы жацсы балмады, ұнамады.

Жаз бойы Бөкенші мен Борсақка Қүнанбайдың цабағы келіспеген. Ңырына ала
берген болатын (М. Ә.).
ҢАБАҒЫ [ҢАБАҒЫН] КІРБІҢ ТАРТТЫ [ШАЛДЫ] Ренжіді, көңілі жабыцты,
жабырцады. Әлгіде ңабагы кірбің тартып,
түсі ңашқандай көңілсіз келе жатқан жас
жігіт сәттің арасында-ақ ңұлпыра жайнап
шыга келген екен (Ғ. С.). Мен қалай жолыңтым, солай цабағьм кірбің шалып, аяқ
астынан өзгереді (М. И.).
ҢАБАҒЫ ҚАЛЫҢ Түсі суыцтау, жүзі
ызалы. Қабағы цалың сол бала, Тіпті
шұнақ ку бала, Шұбар ат мініп келеді.
Сол шұбардың дубірі Ңұлағына келеді
(АБ).
ҢАБАҒЫ ҢАТТЫ [КІРТИДІ] Шаршап-шалдыцты, цажыды, ренжіді. Айша
да томсарып отыр. Оның гүлдей солган
жүзі, мұздай цатцан цабағьі, терең ңайғылы көзі бір ноқатңа дадалып ңалған секілді (С. С.). Артта отырған екі жігіт әрі
ыстыңтан таңдайлары кеуіп, әрі машина
соғып мазалары кеткен соң, маңдайларын
тыжырынып, цабацтары кіртиіп цалыпты
(ЛЖ). Ол, ол болсын, ол болсын, Жеке басың ңол болсын, Түн ұйкысы калгандай
Қабацтарың цатыңцы, Тыңшы болып жүргендей Атыңның жалы жатыңңы, Ңара
шекпен қынамал Атусыз огы құрулы, Ңалмаңтарға ұңсайсың, Сұраймын,— дейді —
жол болсын (ҢамБ). Атың сенің жараулы,
Бүкеңдетіп желдің бе? Қабағың сенің цатулы. Түн ұйқыңды бөлдің бе? (АБ). Өзіміздің жаңағы, Жігіттер емес сияңты Бәрінің цату цабағы, Бола ңапты жинақты
(Ң. А.). Ұзаң түнді әр алуан ой үстінде
ұйңысыз өткізіп ерте тұрган жас келіншектің цабағы цатулы (С. Тал.). Әлі тунеpin келе жатқан Жүністің цату цабағьі
зарлауықтың өзінен бұрын жеткен үнінен
шайдай ашылып кетті (X. Е.).
ҢАБАҒЫНА ҢАРАДЫ Райын байцады (күтіп бацты); жайын білді, хал-жайын аңғарды. Арманым, ауруым жүрегімде, Ңоспадым сені сүйген біреуіңе, Кім
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і$арар қабағыңа, жан ашыр кім, Көресің
бәрін дағы жүре-жүре (I. Ж.).
ҢАБАҒЫНА ҚЫРАУ ҢАТТЫ Тұнжырады, түнерді деген мағынада. Қабағьіна
цырау цатқан, бетінде жылылықтың нышаны жоқ, тас түйін біреу (AT).
ҢАБАҒЫНАН ҢАР [ҢАН] ЖАУҒАНДАЙ [ЖАУЫП ОТЫР] Қатты ашуланып
цаһарланды, кектенді. Қабағынан қар
жауып, Әлмағамбет Сәлім жатқан жеріне
барып жетті (Ң. Жүм.). Ңайғысына ортақтасңан болып, цабағынан. цан жауа отырып, Кассель де, басқалар да Павелды
арбап бақтьі (Ә. Ә.). Ңабағынан цар жау
ып. Кірпігіне мұз тоңып, Жауырыны жазьщ, мойны ұзын, Атарына ңолы ұзын
(ЕТ). Бұрын да талай рет келіп, шық
жуытпай кеткен Ңожанасырды «енді түзағыма түстің бе» дегендей, ңаһарлы хан
ңалың цабағынан цар жауғандай сәл тұнжырап отырады (ҚЕ).
ҢАБАҒЫНАН ОҢ ТӨГІЛДІ Ацын бұл
жерде жанары от шашып, ұшқын. атты де
ген мағынада цолданып отыр. Көрінер
жұтқан түйін таматынан, Сүзіліп оқ төгілер ңабағынан. Дариға, айтып-айтпай неге
керек Кеткен соң кұзыр өтіп заманынан
(А. Ңор).
ҢАБАҒЫНАН ТАНЫДЫ [ТҮСІНДІ]
Райынан білді, жүзіне царап сезе цойды.
Қабағынан танитын әдеті бойынша Ажар
біліп тұр, Ақылбектен қажығандың та,
қарны ашңандық та сезіледі (Ж. Ж.). Кейін шешесінің цабағынан күндегі дағдылы
ажарын танып, бөгелместен жұмыстарына
жөнелген (М. Ә.). Әжесінің ішкі күйін цабағынан түсіне ңоятын Юрик: «Әже, неге
жылайсың» деген ишаратпен мұңайып,
мойыды (С. Б.).
ҚАБАҒЫН АҢДЫДЫ [БАҢТЫ] Қасқабағына барлай царады. Қабағымды аңди бер, белгіні дәл байқарсың,— деді Шернияз (М. Ә.). Абай басында үндемей бар
лап, жұрттың цабағын бацты (М. Ә.).
ҢАБАҒЫН АУЗЫНА ТҮСІРДІ Ашуланды, ренжіп, түнжырадьі. Егер кітап
деп, тіпті ңоймай, жалынып жылап, тынышын ала берсек, цабағын аузына түсіріп...
20 тиынды бір ңарадан артың көріп, ызбарланып, көзін аларта қарап, зәремізді
ұшырады (С. Т.).
ҢАБАҒЫН КЕРДІ Кербезденді. Білезігі жарқырап, Ңабағын сәндеп кереді. Жай
ңимылдан манаурап, Байга қымыз береді
(С. С.).
ҢАБАҒЫН ҚЫРАУ ШАЛДЫ Қас-кірпігіне ақ түсті. Аң сақалды тарайды Қырау шалған цабағын. Балаларға карайды,
Төңкеріп көз жанарын (С. Мәу.). Ңабағын
ь,ырау шалмаған, әлі тың (AT).
ҢАБАҒЫН ТЫРЖИТТЫ [КІРЖИТТІ,
ШЫТТЫ, ТҮЙДІ] Жактьіржаған кейіп білдірді. Әйел Малбағардың ол сөзін ұнатпагандай, аздап цабағын тыржитты да, са-

мауырды далаға алып шықты (С. М.). Осының ақыры неге соғар екен, ә?...— деп'
күбірледі, Төлеген цабағын кіржитіп
(Ө. Ңан.). Ңарашаш кейде Абайға цабац
шытып қарайды да, жаны ашиды (М. Ә.).
Елизавета Сергеевна цабац шыта тұрып,
сабағына оралды (М. И.). Бола ма қайғырмасқа цабац шытып, қолынан кеткеннен
соң мал мен күші (РД).
ҢАБАҒЫНЫҢ АСТЫМЕН ҚАРАДЫ
Білдержей көз тастады. Мүсілім еңкейіп
еденнен алып жатып, цабағының астымен
көз ңиығын тастап еді, Аңмарал да шаншыла қарап отыр екен, көз ңарастары
түйісіп қалды (3. Ш.).
ҢАБАҒЫ САЛБЫРАДЫ [САЛЫНДЫ,
СЫНДЫ] © ҢАБАҒЫН САЛДЫ Квңілсізденді, көңілі жабырцады; қамықты, Ләйла мен Ғабдолла екеуінің де цабақтары
салбырап, көңілдері толқып, күннен-күн
жүдеп барады (С. Шәр.). Жүздері мұңайған, қабақтары салынған (С. Төл.). Мақатайдың цабағы сынып, еріндері салпия
ңалды, не дөмі, не беделі өтпеді (Ғ. Мұс.).
Бір күні Кулкеев мақтаншақ келіннің үйіне барса, цабағын салып көңілсіз отыр
екен (Ң. Әб.).
ҢАБАҒЫ САЛЫҚ [САЛЫҢҚЫ, ЖАБЫҢҢЫ, ТҮЙІЛЩКІ, ҢАТУЛЫ, ҢАТЫҢҢЫ] Еөңілінің цоиіы жоц, ренішті. Ақ бәтестен аң денең Ыстаған бейне қара көн,
Қабағьің салыц, жоқ елең, Ойнамайсың
баламен (I. Ж.). Қабағы түйіліңкі, сүйінбейді, Алла белек жаратңан түрін дейді.
Жиырма сегіз жасында ажым түскен, Көк
тамырда ңан ойнап, дірілдейді (Абай).
ҢАБАҒЫ ТАРТТЫ Ескі ырым бойын
ша, цуанышца, не ренішке жору ретінде
айтылады. Қабағым жыбыр-жыбыр, жыбыр тартад, Жаным-ау, бүгін мені кім
ңуантад? Сағындым түн ұйкымды төрт
бөлемін, Бергей деп қарағыма абырой-баң
(Б. М.). Қабағым неге тартады, Тірі болса
Сансызбай Ер жетер уақыты боп еді. Біздей ғарып мүскінді Ңандай болып отыр
деп, Неге бір іздеп келмеді (ҢЖ.). Осы күнде, Тоқтар шал, Оң қабағъш тартады,
Қуантамысың, қүдай-ай! Осы күні, Токтар
шал, Аузы ңұргыр тартады, Жалғызымды
сүйгендейі (ҚБ).
ҢАБАҒЫ ТЫРЫСҢАН Кейпі келіспеген; көңілсіз. Үш жүз елу жасқа келген,
ыстың ішкен, сұйық тышңан, цабағы тырысцан, көрінгенмен үрыскан, кенеп дамбалы к...іне ңатқан, өзін туғаннан құдай
атқан, бір жақсылық көрмеген, тілеуін кұдай бермеген, бір мыстан кемпір бар еді
(М3). Земцов орта бойлы, тығыршық денелі сары жігіт. Шикіл цабағы тырысқан,.
бет ажары түсіңкі (Т. А.).
КАБАҢ БІЛДІРДІ Сыңайын байцатты.
аңғартты, сездірді. Кәкітайға жолдастары әлі күліп келе жатыр. Ербол оған жа
ны ашығандай Ңабац білдірсе де, жігітті
қостай алмады (М. Ә.).
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ҢАБАҢ [ҢАС] ҢАҢҢАНША [ҢАҢ■ҚАНДАЙ] Өте тез, лезде. Цабағыңды каццанша жарң етті де, оарт етті. Бірінің жанды еңбегі, Бірі кушін сарп етті (Д. Б.). Осы
кештің ңалай шапшаң өткенін сезбей де
ңалыппын, цабац цаццандай лезде өткен
сияңты (М. Ә.).
ҢАБАҢ ҢАҢПАЙ [ҢАҢТЫРМАЙ]
Лезде, эп-сэтте. Цабац цацпай ңадалып
ұмтылған Базаралы, енді тебініп кеп жи
рен айғырлы жылңышы мен Әзімбайдың
екі арасынан агындап кіре берді (М. Ә.).
Мен де ондай жайды цабац цацтырмай
сезетін кәртамыш емеспін бе (С. Б.).
ҢАБАҢ ҢАҢТЫ Ишарат білдірді. Бәкіштің арғы атасы шынжыр балақ, Аймағы аузын ашпас цацса цабац. Әкесі Айдай
қыздың қоңсы ңонып, Осында мал күзетіп тапқан тамаң (Д. Е.).
ҚАБАҚПЕН ИМЕНДІРДІ Бетін цайырды, тайсалдырды, салцын жүз көрсетті.
Үйіңе тату құрбың келсе кіріп, Сазданбасын цабацпен гшендіріп. Ері сүйген кісіні
о да сүйіп, Ңызмет қылсын көңілі таза
жүріп (Абай).
ҢАБАҢПЕН [ҢАБАҒЫН] ТАНИДЫ
Бірін-бірі көз царасынан түсінеді; сыр мінез екенін білдірді. Бір қаланың базары.
Жексен, Асңарлар тымақтарын баса ки
ген, халыкңа араласып жүр. Әр жерден
бірін-бірі цабацпен таниды (М. Ә.). Сәбира күйеуінің цабағын жақсы таниды
(Т. А.).
ҢАБАҢ ТАНЫҒЫШ Кісінің ыңғайын
байцағыиі адам туралы айтылады. Көкбай
-әдеттегі ауыз баққыш, цабац танығыш
қалпымен Абайдың жаңағы сөзін көтерген кісі болды (М. Ә.).
ҢАБАҢ ШЫТЫСТЫ Жүз шайысты,
үрсысты, ренжісті. Басында осы тиірмен
мен тоғанды Андрей екеуіміз салғанбыз.
Ол — кірме, өзі орыс. Сонда да әлі бір
цабак шытысцан емеспіз,— деді Аңан
(Ғ. Мұс.). Содан бері жұбайыммен цабац
шытыскан жан емеспін (3. Ш.).
ҢАБА САҢАЛ Бетті цаптап кеткен
цалың сацал. Жер ңылаң ңұлаға мінген
түйе жүн шекпен киіп, төсін жалаңаштап
ашып алған цаба ңара сацалды, төртбақ—
Ңұлжатай да бүгін белек (М. Ә.). Қаба са
цал ңарт Иван Ңою мұртын ширатып, Ңыран ңұстай шарқ ұрған Орындыңтан тұрды атып (С. Мәу.).
ҢАБЫЛ АЛДЫ Құрметтеп царсы ал
ды. Ңарт махараджа бұл күндерде ауру
екен. Бізді төсегінде жаткан ңалпында цабыл алды (М. Ә.). Әйгерім орнынан тік
тұрып цабыл алды (М. Ә.).
ҢАБЫЛ БОЛДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫ]
Цұпталды; орындалды, жүзеге асты, Ца
был болмай алдымнан Ешкім сірә кеткен
жоқ, Сөзімнің келсе қайымы (Б. Ө.). Уайым етпе — деді ғашьщ жарым, Сен үшін
цабыл болыті ңылған зарым. Ңосылдым
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ңұдай оңдап ңуана бер, Еш кезде дұшпаныңа кетпес арың (РД). Зар етсе бендесі,
Бермей ме алласы. Төн саулық ңалңама,
цабыл боп көз жасы (Абай). Жаным-тәнім,
тілегім — бэрі сізде, Онан басқа еш нәрсе
жоқ кой бізде. Бір құдай тілегімді цабыл
етіп, Жақсылық нұр жауғызсын, жұртым
сізге (С. Т.). Адалды сатсаң арамға, ңұдай
цабыл етер іме? Ңыз сүйеді мені деп, Оған
көңіл көтерме (Абай).
ҢАБЫЛҒА АЛЫНБАДЫ Тыңдалмады,
цүпталмады. Ыстың-суық басылып, Сүйтесүйте айтңаның Алынбай ңалар цабылға
(ШС).
ҢАБЫЛ КӨРДІ Мацүлдады, дұрыс деп
білді, ұнатты, цалады. Патша баланы ца
был көріп, уәзірлікке алады (ҢЕ). Цабыл
көрсең, көңілім жай, Тастап кетсең, апырмайі Ит ңор адам болар ма, Бұл жалғанда
сорлыңдай (Абай). «Ңұп» деді, оны арыстан цабыл көрді, Ңасқырға «жақсы бақ»
деп жарлың берді (Абай).
ҢАБЫРҒАДАН ҢАН АҢҢАН, ТОЛАРСАҚҚА М¥3 ҢАТҢАН Цырғын үрыс,
циын-цыстау кезеңдегі циыншылыцтар ту
ралы айтылады.
ҢАБЫРҒАДАН ҢАН КЕШТІ Цырғын
соғысца тап болды, басына циыншылыц
күн туды. Цабырғадан цан кешсе, Ңастасқан жаудан қашпаған (А. Т.). Ңабырғадан
ңанды кешпей Қанды майдан атана ма?І
Ңарсыласқан жауын кеспей, Ңас батырлар
жата ала ма?І (М. X.).
ҢАБЫРҒАДАҒЫ ҢАНАТ Цолдаушысы, сүйеніші. Цабырғада цанатъш, Артымдагы ңұйрығым (ҢЖ). Іні — цабырғадағы
цанат. Ңыз — маңдайдағы ңұндыз (AT).
ҢАБЫРҒАЛЫ БИ Беделді, ыцпалы
күиіті, аты шулы би. Ел бастаған цабырғалы билерім, ңол бастаған батырларым,
асңар белдерім (М. Ә.).
ҢАБЫРҒАМЕН [ҢАБЫРҒАСЫМЕН]
КЕҢЕСТІ [АҚЫЛДАСТЫ] ЛСацын кісілерімен келісті, ацылдасты; өз-езімен ойласты. («Ңабырға» дегенге дос-жар әйел, жан
ашыр туысқан кісілер жатады. Ңырғыз
тілінде де: «Кеңешчиң болбосо қабырғаңменен кеңеш» деген фраза бар. Мұның да
мағынасы ңазаң тіліндегідей). Көп басшыны ұстап отыру және оған қыруар ңаржыны шығын етудің жөні бар ма? Біздіңше,
бұл да цабырғамен кеңесуге мәжбүр етерлік шаруаның бірі болса керек (ЛЖ). Віздің Марияға айтарымыз, адаспа, сабаңа
түс. Жолдас-жораң, цабырғаңмен ацылдас, әлі де кеш емес демекпіз (ЛЖ). Не істесе де езінің бұрынғы машьщты сақтығына бағып, алдын ала аңысын аңдып, цабырғасына кецесіп істеп жүр (Ә. Н.).
ҢАБЫРҒАНЫ ҢАУСАТТЫ 0 ҢАБЫРҒАСЫН КҮЙРЕТТІ Жанға батты, цатты
күйзелтті. Ңырңысқан ңанды майданда
өлім аз ба өкінер? Біраң, осылардың ішінде кей өлімдер цабырғаңды цаусатып-ац
жібереді (Ә. С.). Айтыста біздің ақын ңар-
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сыласының цабырғасын күйретіп жіберді
(AT).
ҢАБЫРҒАСЫ ҢАЙЫСТЫ [МАЙЫСТЫ] © ҢАБЫРҒАСЫНА БАТТЫ Жанына
батты, цатты циналды; ойысты. Генералдың реніші бәріміздің де цабырғамызға
батты. Күрт көңілсіздік басты (Б. Мом.).
Тұрағұлға ақылшы ағаның алғашкы айтңан ауыр сөзі цабыргасыііа қатты батып,
есінен шьщпастай болған (С. Баң.). Халықтың ңымбат мұрасы, Ғасырлар сақтап ңалынған, Бақыттың бейбіт ұясы, Бабалар
бізге қалдырған. Ңас ңылса соған жау жылан, Қайыспас қалай цабырғаң? (Н. Б.).
Генерал команда пунктінде отырып, ұрыстың барысын аңдады. Біраң та жағдайдың
аса ауыр екені аның. Эр полктың да цабырғасы цайысып бара жатңан сияңты
(Т. А.).
ҢАБЫРҒАЛЫ ҢАЛЫҢ ЕЛ Күшті, көп
халыц. Ңазақ деген қабырғалы ңалың ел
гой (ШС).
ҢАБЫРҒАСЫ ҢАҢЫРАДЫ [СӨГІЛД1] 1. Верекесі кетті, быт-шыт болды.
Адал ниетті адамның миын уландыратын
буржуазиялың идеология қазіргі Америка
ймпериализмінің өз саясатын іске асырудағы негізгі ңаруының бірі. Бірак тоқыраған бұл саясат цабырғасынан. цацырай
бастаған империализмнің жігін жамауға
септігін тигізер емес (СҚ). 2. Қатты цайғырды, мейлінше, цинала цайғырды. Тобыктының арысы шыгармын... менің өлімім Тобьщты баласының цабырғасын сөгілдірер деуші едім (М. Ә.).
ҢАБЫРҒАСЫ ҢАТҚАН ЖОҢ [ҢАТПАҒАН] Ер жетіп, буыны бекіжеді, есеймеді. Естемес тағы сөйлейді: «Ңой шырағым, жассың ғой, Қабырғаң сенің цатцан
жоц, Омыртқаң өсіп жеткен жоң, Барғанмен кезек келмес-ті» (ҢБ). Қабырғасы цатпаған балапанымды соншальщ алысқа
оқуға жіберіп зарықтырғаның-ай (Б. С.).
Бөсік табы кетпеген, Қабырғасы щтпаған, Екі бірдей ңос жетім Жүре алмадык;
алысқа (А. Аз.).
ҚАБЫРҒАСЫНА ҢОЛЫ БАТПАДЫ
1. Ешкімнің тісі батпады. Байқашы өзіңді
өзің: кімнің цолы батар екен цабырғаңа?
(Ғ. М.). 2. Семіз. Қабырғасына цол батпайтындай екен жануардың (AT).
ҢАБЫРҒАСЫНАН КҮН КӨРІНЕДІ
Арыған, жүдеген, инеге шаншым еті жоц
мал туралы айтылады. Жануардың цабырғасынан күн көрінеді, тұяғы тұяғына
сүрінеді (AT).
ҢАБІР Ң¥ШТЫ 1. Өлді, дүние салды.
Жырдан аппақ, тізіп ңанат, Көкте болса
ұшайын, Жерде болса, кеуіп солса, Салқын цабір цұіиайын (Б. К.). 2. Моласын
цүиіацтап, зар жылады, жоцтады. Қабір
құшты, зар еңіреді не шара (AT).
ҚАҒА БЕРІС Шеттеу, бүрылыс, тасалау жер. Ауыл үлкен жолдан цаға беріс
(AT).

ҢАҒА БЕРІСТЕ 1. Бір реті келіп қалғанда. Мұнымен қашаннан бері таныс
едің? — деді Ңұдайменде цаға берісте
(Ә. Н.). 2. Бір бүрылыста. Бұлтаңы көп
бір қаға берісте кездесе кетті (AT).
ҢАҒАЖУ КӨРДІ Шеттетті, шет қацпайға түсті. Бұрын бұл бұлақ басында
теректей еркін суарылып, жарық пен
жемнен цағажу көржей өскендігі көрініп
тұрған адам (Ғ. Мұс.).
ҢАҒАНАҒЫ
ҢАРҢ,
САҒАНАҒЫ
САРҢ Уайымсыз, мәз-мейрам, көл-көсір
молшылыцта. Ңорлық көріп жатыр-ау! —
деп тыным алмай қалаға жетсем, ол бол
са, цағанағы царц, сағанағы сарқ! — деп
кеп көргенінен артық та сөздер айтатын
(М. Ә.).
ҢАҒАНАҒЫН ҢАҢ ЖАРЫП ШЫҚТЫ Өзінің цанасынан шыццан баласы,
өзі туған бала туралы айтылады. Қағанағын туақ жарыті шыццан жалгызы ескө
түскенде, сорлы ананың көкірегі қарс
айрылып, жүрегі елжіреп, көзінен жас
шықты (Ң. Тай.).
]
ҢАҒЫНАН ЖЕРІДІ Суынды, безінді,
бойын аулац салды. Тұлпардың өз тұяғы
өзіне май, ңағьінан жылқышы ата жеріжейді (Айтыс). Әр түрлі себептермен бірекі жылдан бері Мұрат цағынан жеріп
жүр еді. Әлде, сол суыған көңілді осы
Айша жылытты ма? Өзгенің орнын басты
ма,— деп те ойлады Мұрат (Т. А.).
ҢАҒЫНДЫ КЕЛГІР! қ а р ғ ы с. Көбіне балаларға айтылады. («Ңағынды» —
өкпені талауратып кететін ауру). Әй, цағынды келгір, қу жетім, мынау екен
ғой,— деп Зырылдауың жеңгей қашағанды қуып келе жатқан Сейфолланы оқты.
көзімен атты (С. Тал.).
ҢАҒЫП ҢОЙҒАН ҢАЗЫҢТАЙ © ҢАЗЫҚТАЙ ҚАҢИДЫ Тіп-тік түру, қаціииып цалу мағынасында. Есік алдында
ол кісі ңағып цойған цазыцтай тұрып
қалды (АТ). Әр жерден ін аузында ңазыцтай цақиып, саршұнак шыңылдайды
(Т. А.).
ҢАДАЛҒАН ЖЕРІНЕН ҢАН АЛАДЫ
Айтцанын істетпей цоймайды, цайтсе де
орындатады. Көрші алмастыру ойынында
кадалған, жерден цан алатын, кенедей
жабысқақ жігіттер кыздарды салып Көжекті қанша сұратса да, ән салып, өнерін
көрсететін Балқия оны бермей қоятын
(Т. А.). Өзімбай мысқылдай түсіп:— Ақыльін да айтар, жан жіп те байлар, цадалғаннан щан алшай неғып қалсын, Есекең! — деп, маңындағы жуан содырдың
бәрін ду күлдірді (М. Ә.).
ҢАДАМ БАСТЫ Бір нэрсеге бет бур
ды, бір істі бастажац болды. Деп салып
бір сұмдьщңа басты цадам, Тайынбай, жиреябей лас, күнәдаи (Ғ. Қ.).
ҢАДАМЫ Ң¥ТТЫ [ҚАЙЫРЛЫ] БОЛ
ДЫ Жолы болды, келісі цуаныш экелді..
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Мынау балам оқудан қайтқалы сүле науқас боп, арыла алмай ңойып еді. Сендер
келгелі жақсы сөздеріңмен ем әкелгендей
болдыңдар. Қадамы цүтты қонақ болыцдар,— деді ¥лжан (М. Ә.).
ҢАДАМЫҢ Қ¥ТТЫ БОЛСЫН! © ҢАДАМЫҢА Н¥Р ЖАУСЫН! © ҢАДАМЫҢА ГҮЛ БІТСІНІ а л ғ ы с. Ісің сәтті басталсын, келуің бацыт әкелсін деген мағынада.— Ал, құрылысшы жолдас, алғашқы цадамың цүтты болсыні — деп
құттьщтағанда төбем көкке аз-аң тимей
ңалған. Ол мені ағаш шабуға өзі баулып
үйретті,— дейді (Н. Ғ.).
ҚАДАМЫ ҰЛҒАЙДЫ Өрісі кеңейді,
өресі өсті. Халық ішін аралап, Өнерді өлшеп шамалап, ¥лғайса деймін цадамым
(М. Сұл.).
ҚАДАМЫ ТАЙДЫ Мерт болды, өлді;
сәтсіздікке ұшырады. Қадамьің тайды,
шырағым, Тағдырды ңұдай тез беріп
(АӘ).
ҢАДІР АЛЛА Ң¥ДАЙ д і н и. Сүйеніш алла тағала деген мәндегі жалбарыну. Балама менің рақым қыл, ңадір алла
цүдайым (ҢЖ).
ҚАДІРДІҢ ЖҮЗІ ШАШЫЛДЫ Беделі
түсті, абыройсыздыцта цалды. Келесі жыл
болғанда, Қадірдің жүзі шашылып, Ыстық-суық басылып, Сүйте-сүйте айтқаның
Алынбай ңалар ңабылға (ШС).
ҢАДІР ТҮНГЕ ЖОЛЫҒАР Тілегі цабыл болу үғымында айтылады. Жарыменен екеуі Жатып тілек тілесе, Қадір тун
ге жолығар (Шайыр).
КАДІР ТҮНІ д і н и. Ислам дінінің түсіндіруінде жүмацтың есігі ашылып, пенделерінің тілеген тілегі цабыл болатын
түн. «Метеор» дегенді қазақ бұрын білмеген. Оны «Ақңан жұлдызға» санайды.
Жерге жақын ұшқан метеор жанасқан
тұсын жарқыратып жібереді. Оны қазақтар «цадір түні» дейді. Ислам дінінің түсіндіруінше, сондай түнде жұмақтың
есігі ашылады да, адам не тілесе сонысы
ңабыл болады (С. М.).
ҢАДІР ТҮНІНДЕЙ КҮТТІ Бір нәрсені
зарьіға күтті. Сүлекең өзінің баяу ңимылымен мұртын сылап, саңалын тарап,
жауап ңайтарғанша, жұрттың цадір түніндей күткен Есқали да шыңты (Ң. Жұм.).
ҚАДІРІ АСТЫ [АРТТЫ, КҮТТТЕЙДТ]
Сый-цүрметі өсті, молайды; бедел-мерейі
өсті. Қадірің асцан Ңарлыға, Қайда кеттің, қайда кеттің, қимасым? ¥қтым ғой
мен, жана ұқтым той, Неге кеттің, не деп
кеттің? (М. Ә.). Иттің цадірі күннен күнге күшейітг, енді ханның барлық бакыты
осы итке байланысты болды (ҚЕ).
ҢАДІРІ КЕТТІ [TYCTI] © СЫЙЫ
КЕТТІ [TYCTI] Сый-цүрметтестік жойылды, сый-бағасы қалмадьі, бедел-қурметі
қалмады. Той болса, тон киелік, жүр баралык, Бірімізді біріміз аударалық. Ат

КА ЗА

арыңтап, Тон тозар қадір кетер, Күлкіні
онша күйлеп, шуламалың (Абай). Аңылдасар дос көбейсе, цадірім кетіп калады
деп, бір оңбаған жауапты үйренеді (Абай).
Кейінірек Торсанға қарсылар күш альш,
Торсанның ел ішінде де, өкімет алдында
да қадірі түсе бастады. (С. М.).
ҢАДІР Т¥ТТЫ © ҢАДІРІН БІЛДІ ©
ҢАДІРІНЕ ЖЕТТІ Сыйлап, цүрмет көрсетті; ардацтап, бағалай алды- жақсылығын бағалай алды; цасиетін түсінді.
Баяғыңды білмейтін мына ендігі бозбала
қаусаған шал деп, қадір түтар ма? (AT).
Босаттыр қалыңдыгын Шернияздың, Өзгелер бола берсін өңшең азғын. Жарың
кеп жаңсы ңызмет еткені үшін, Босайсық
цадірін біл Шернияздың (М. Ә.). Шүйгініңе сонылап, Шынарыңа түнедім, Ңошг
аман бол, қүрметті ел, Қадіріцді білемін
(Жамбыл). Михрабым сен, бас ұрамын,
Тіл жете алмас гұзіріме, ЖетпедЬм, не
жасырамын,
Гауһарымның
цадіріне
(Абай).
ҢАДІРІ ӨТТІ Әбден зарыцтыра сағындырды; зәрулігі өтті. Туған жерім, мекенім, Өтті маған цадірің, Жаралы жаным
жабығып, Алысқа сарықты сабырым
(Ң. А.). Досымның бұл жағдайда цадірі
өтті (AT).
ҚАЖАРЫН МҰҚАТТЫ Қорлады, nie
ce,лін цайырды. Шеше, мұнша мүцаттың
қажарымды Мен білгенмін-ді аллаға жазарымды. Енді бұлай болған соң кеткенім, Ңұлдан көрермін ажалымды (ҢКБС).
ҢАЖЕТ ӘІІЕРДІ Ззрулігіп отеді, қарызға царажат тауып берді. Сексен сомды бірэуден қажет эперіп, зорға құтылып еді (Б. М.).
ҢАЖЕТІНЕ АСТЫ [ЖАРАДЫ) ©
ҢАЖЕТІН ӨТЕДІ Пайдаға асты, керегіне
зкарады; мүктажьіна жаратты, кәдесіне
асырды... Тап ңазір осы атпен соғысқа
ендіріп жіберсе, сөз жоқ бір цаясетке асар
едім-ау деп ойлады (Б. С.). Менен алмаса,менен көріп ағаш өсіргендерден алып,
цажетін өтейтін болды. ¥зақ сапарға
жұмсайтын қымбатты уақытын басқа
керегіне жұмсайтьш болды (Ө. Т.).
ҢАЗА БОЛДЫ [ТАПТЫ] © ҢАЗАҒА
ДУШАР БОЛДЫ © ҢАЗАҒА ¥РЫНДЫ
[ҮНІЫРАДЫ] Өлді, дүниеден цайтты,
цайтыс болды. Алуаның әкесі мал соңында жүріп өкпесінен суық өтіп кагты ауырды да, /раза болды (М. Ә.). Бұл торың жүйрік болса қүтыларсың, Немесе қуғыншыңа тұтыларсың, Найзасы жеткен /керде
цаза болыті, Мұны біл, кара жерге жұтыларсың (М. С.). Аттандық ұлығының қонысына, Елді сорган борсыңтай болысына. Кеп ерлер қаза тапты жауға аттанып,.
Көксеген азаттықтың соғысында (Жам
был). [Оның]... орны толмас казаға душар
болғанын ет жүрек бірден сезді (С. Ш.).
Автоматчиктердің жақсы досы, майдандас бауыры Төлеген ауыр цазаға үшыра-
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ды (М. Ғ.). 1937 жылы автомобиль апатынан Кравченконың әкесі цазаға ұшырады (Ө. Ңан.). Цазага үрынған ңарашекпен (Абай).
ҢАЗА ЖЕТТІ Өлер шац келді, ажал
жетті, дәмі таусылды. Жаман айтпай,
жақсы жоқ, цаза жетіп сол жаңта жер
болсам, аңтық рет «Аңиісім» деп, былайша ңұшаңтаспай, жер қойнына қалай
енем (Ғ. С.). Дәптерде өз ахуалын баян
еткен, Өлеңге шебер екен болмай кеткен.
Ғашықтың саудасына душар болып,
Ақырда сол саудадан цаза жеткен (М. С.).

Дәмелі сол қаралы хабардан бері цазан
соццан көк егіндей келеге келе алмай-аң
қойды (Ө. Ңан.).
ҢАЗАН УСТШЕН ТАМАҢҢА ШАҢЫРДЫ Арнаті аспаған тамацца шацыру
туралы айтылады. Ңатындар мұны көрсе,
цазан үстінен тамаща шацырып: — Кел,
кел, Жаңыл. Ауыз ти. Ңұдай оңғарса,
сенің үйіңе де тойға барармыз,— деп ңам
көңілін жұбатады (Т. А.).
ҢАЗАНЫ КӨТЕРДІ Өлітнің бар ығыншығынын мойнына алды; өлімді өз цолымен атцарды. Ңалған орта шаруа және
ҢАЗА ҚАЙЫРЛЫ БОЛСЫН! т і л е к . көбінше кедей ауылдар бар цазаны көтерӨлгенге көңіл айтцанда цолданылады. ді (М. Ә.).
(Өлімнің артынан жацсылыц болсын де
ҢАЗАНЫНА АС САЛДЫ Асырады,
ген мағынада).
сацтады. Ол менің цазаныма ас салып
ҢАЗАН АСПА Ошац. Ақсақал цазан беріп жүр ме? (Абай). Баласы өсті де,
аспанъщ аузында кейде жылтылдап, кей цазанына ас салды (AT).
де лапылдап жанып жатңан отты көріп,
ҢАЗАНЫНА ҢАСПАҢ ҢАТҢАН ©
әңгіме бастайтын (М. Ә.).
ҢАЗАНЫНЫҢ ҢАСПАҒЫ БЕС ЕЛІ СаҢАЗАН АСТЫ [КӨТЕРДІ] Ас, тамац лақ, тазалығы жоц деген мағынада.
дайындауға кірісті. Ошақты оттың үстіне
ҢАЗАНЫҢ ҢАҢ АЙРЫЛҒЫРІ қ а р тігіп, Жанғаным цазан асты (ЛЖ). Ца ғ ы с. Цазаныңа ас түспесіні
зан көтеруге суың жетуші ме еді? (М. Ә.).
ҢАЗАНЫҢ ҢАҢ БӨЛІНГІР! ң а р¥лыстың ұлы күні әрбір үйде жеке асылып, цазан көтерілген, ңұрт көже асыл- ғ ы с. Цазан-ошағьің талцан болсын!
ган (М. Ғ.).
ҢАЗАНЫ ОЙЛАДЫ Өлімді еске алды.
ҢАЗАН АУЗЫ ЖОҒАРЫ Бір ыңғайы Сонда көңілім сап болар, Жалғыз жатып
болар, «құдайдың» берер несібесі, жеткі- күңіреніп, Цазаны ойлап толғаудан
зер ризығы бар шығар, берері таусылған (Ш. Б.).
жоц шығар деген мағынада. Шырағым
ҚАЗАНЫ СУҒА КЕТТІ д и а л. Цокелін, цазан аузы жоғары деген, суыңды нац асы бермеу. Ол үйдің цазаны. суға
экеле бер, ңонаңтың несібесіне бір нәрсе кеткен (Шымк., Арыс).
табылар (AT).
ҢАЗАҢА ШАБЫЛСЫНІ ц а р ғ ы с.
ҢАЗАНЫҢДЫ АСЫП, ОТЫНЫҢДЫ Цимағаның жаманатыңды хабарлаушың
ЖАҒЫП ОТЫРҒАНДА [ЖУРГЕНДЕ] болсын деген мағынада. (Қаза болған кіАйтцанынан шыцпайды, айтцанын екі сіні естірту үшін сол кісінің өз атымен
етпейді, мойынсұнды.
хабарға, немесе ас, жаназасына шабылҢАЗАН Б¥ЗАР Ө ҢАЗАН Б¥ЗАР сын деген ұғымнан шыңңан). Ңимадың
ДЫРЫС © ҢАЗАН Б¥ЗАР ¥Й ТЕНТЕК ғой, өзіңмен бірге әпкетерсің, лайым, қара
Көптің ішіндегі бір тентек. Цазан бұзар атың цазаңа шабылсын! (AT).
бір цырыс, Сондай кесел туысқан, Ңай
ДАЗАҢА
[ҢАЗАСЫНА]
ШАПТЫ
жерінен болады, Көңілге медеу, ол тыныс
(Абай). Ол ел де біздің ел сияқты шығар, Ажалына көрінді. Уйірден жалғыз қаларол елде де біздің ел сиякты, жаңсылығы- сың, Кеудеңнен шығып шыбын жан. Жүмен ңатар, цазан бұзар тентегі бар шығар регіңді жұлып жем етер, Цазаңа шапцан
(С. М.). Цазан бұзар, үй тентек толып ол айуан (Ш. Б.).
жатыр, Ңайратымды бар дұшпан, алыс
ҢАЗ БАУЫР Көкте шоғырлаиған ац
білсін (ҢКВС).
боз бұлт туралы айтылып тұр, (БұлтҢАЗАННЫҢ ҢУЛАҒЫН
ҚАҒЫП тың түрі). Цаз бауыр бұлттар маңғанда,
ҢОЙҒАН АТ О баста цойылған есім. Азан Орманға жазда барғанда, Арманда мені,
шаңырып, цазанның цұлағын цағып цой- арманда! Оңаша, жалғыз ңалғанда, Есіңе
ған атьім аталмай, Қарабала атанушы мені алғайсың! (Б. К.).
едім (Ң. Жұм.).
ҢАЗДАЙ ҢАЛҢЫДЫ Can түзеп ұшты; емін-еркін жүрді. Луганский мен БиҢАЗАН ¥РДЫ [СОҢТЫ] Суыц шал- гелдинов бастаған ұшңыштар цаздай қалды, суыц ұрды. Алпыс жасқа келгенде цып Днепрге бет алды (С. Баң.). Саңлақ
Ңатынымды өлтіріп Цазан ұрған гүлдей ед шыңқан мыңнан, озған жүзден, Көп
ғып (М3). Беті ашылған әйел цазан ұр- сұлу көзін сүзген күнді өткізген. Ңызықған ңауындай, жолама ңара күйеге тың айдынынан кұлаш үрып, Армансыз
(С. Ад.). Сен бір гүл аман түрған цазан ұр- цаздай цалцып, ңудай жүзген (I. Ж.).
май, Тездікпен сола көрме баңта тұрмай.
Көруге жамалыңды жиһаттамын, БасңаҢАЗДАҢ ҢАҢТЫ Цацаңдап жүрді.
та хор да болса мойын бұрмай (Ә. Тәң.). Жып-жылы табанымды суың ңарға.-^Тік
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ҢАЙДАН

ДЫ © ҢАЙҒЫМЕН ҢАН Ж¥ТТЫ [ІШТІ]
© ҢАЙҒЫНЫҢ
СЫЗЫҒЫН ТАРТТЫ
Уайымға түсті, цайғы азабын кеп көрді.
Жас Баян цайғы азабын тартып келді
(ҢКБС). Күлімсіреп аспан тұр Жерге ойлантып әр нені. Бір себепсіз цайғы кұр,
Баса ма екен бендені? (Абай). Бейне жа
ры Кавказдың, не баласы, Өрт алғандай
таусылып айналасы Жасы жеткен, қапалық, цайғы басқан Жабырқаңңы Жүсіптің жалғыз басы (А. А. Ң.). Бұзылған
Дағыстанның ңу қаласы, Көрінді ңарт
Жүсіптің үйханасы. Жүсіп тұр цайғы
басып, үй алдында, Дүниенің эсер бермей
тамашасы (А. А. Ң.). Ыстық бидай ңолымнан өтті дейді, Жүрегіме бір цайғы
бітті дейді (ҢКБС). Күні бойы Мөңкенің
цайғыға уланып, үнсіз жүргені жандарына батады (Ә. Н.). Жарымай әсте бидайға,
Әкеміз цайғы жеуші еді (Ғ. О.). Осыншаның біреуін Тал бойына көрмейді еп. Ңапаланып Назым тұр, Ңабағын түйіп
цайғы жеп (ҢамБ). Төлегенді сағынып,
Санаменен сарғайып, Қайғыменен цап
жұтып Іше алмадым асымды (ҢЖ). Ша
ра бар ма ажалға, Сағынып көрген сәбиҢАЗЫҒА САЛДЫ к ө н е. Төрелікке дің Санаулы күні жетеді. Қоңыр түсті қатүсірді. Ашуланба, Абылай, Ашулансаң, расан Бөбегін алып кетеді. Ақкенже ана
Абылай, Көтерермін, көнермін, Көтеріп зарланып, Қайғыменен цан ішті, төсі сыймай кеудеге, Тұлымын жүлып жер құшцазыға салармын (Б. Ң.).
ты (Н. Б.). Жұбатып көңіліңді цайғы толҢАЗЫҒЫНА ҢАРА АЙНАЛДЫ Мал ған, Мен келдім көз жасыңды сүрту үшін
бітті. Ңұдай құрамаган соң, ңол жайып (Ш. Б.). Күйігің сенің артады. Ата-анаң
сұрап, цазығыңа цара айналдырам дей- цайғы тартады (ҒН). Біздерге цайғы түсті
енді деді, Жүгіріп баласына келді деді.
сің бе? (Ә. Н.).
Бейшара ата-анасы жетіп келіп, Баласын
ҢАЗЫҢ ҢАҒЫП, КӨЛВҢКЕСІНЕ Б¥- халі мүшкіл көрді дейді (ҒН).
ЗАУ БАЙЛАДЫ Күн көрсетпеді, аяц-цоҚАЙҒЫСЫ БАТТЫ Уайым, зары цалын жұмыспен байлап, еркіне жібермеді
бырғаны цайыстырды. Тас түскен жеріне
деген мағынада айтылады.
ауыр деген бар ғой, Демеймін менің цайҢАЗЫНАҒА ТҮСІРДІ к ө н е. Мемле- ғым саған батар, Деді де теріс қарап қалкет мүлкіне айналдырды, өкіметке өткізді. ды жатып, Жанына жоламады жеңге баСаған берер дейсің бе, цазынаға түсіре- тып (С. Т.).
тін шығар,— деді біреу.— Жоң, ңателесеҢАЙДА БАРСА ДА, ҢОРҢЫТТЫҢ
сің,— деп, Арыстан оның сөзін бөліп жіберді,— байлардан алынған мал артельге, КӨРІ Қайда барсаң да, цұтылмас бір бәле.
малсыз кедейлерге бөлініп беріледі (Б. М.). (Сары уайымға түсіп, ңиындықты төндірген кісі туралы да айтылады). Ңайда бар
ҢАЗІРЕТ ҢҮЗЫР КЕЛЕДІ д і н и. са да, алдынан Қорқыттьің казулы көрі
Қыдыр дариды. Тілегін ңұдай береді. шығады. Ңазулы көрден, өзіне құрылған
Аңсақалды кісі боп, Қазірет цүзыр келе- өлім торынан ңайтсе ңұтылмаң? (ҢЕ).
ді (М3).
ҢАЙДА БАРСАҢ, БЫТПЫЛДЫҢ АйҢАЙ АТАҢДА КӨРІП ЕДІҢ? Туған- далада тентіреп, безек цағу, зар илеп м у
тумысыңда, еткен ата-бабаңда үшырасца- ру мағынасында. Мардан ңатты ыза болны бар ма? (О заманда, бұ заманда бо- ды. Ойына өзінің жарлылығы түсті. Қайлып көрмеген, салтта жоқ іс, қыльщ ту- да барса да, бытпылдыц Теңсіздік, әділралы айтылады). Ңасңырдың ңызын ал- сіздік алдынан шығады да тұрады (I. Ж.).
ғанды цай атаңда көріп едің? (ҢЕ).
Бөдененің үйі жоң, Қайда барса, бытпыл
ҢАЙ БІР ЕКІ ТУЫП ВІР ҢАЛҒАНЫҢ дыц (Маңал).
ҢАЙДАҒЫ ЖОҢТЫ АЙТТЫ БолмаЕДІ? Қай бір сенің жақын тартатын туысцаның еді, цай бір жан ашитын жацының ған бірдеңені айтты. Ол кезде [ол] ңатыеді. Осынша жалбақтадың да қалдың, бай- нының сөзіне мән бермей «қойшы, цайғұс. Бұл сенің Цай бір екі туып бір цал- дағы жоцты айтпай» дей салған (I. Е.).
ғаныц едіі Әрдайым соған бүйрегің бұҢАЙДАН ПІЫҢСА, ОНАН ШЫҢСЫН
рады да тұрады (AT).
Не болса, ол болсын. Енді... мені осы жерҢАЙҒЫ БАСТЫ [ЖЕДІ, БІТТІ, ТАРТ- де ұстады. Бәрібір. Бұл кім болса, ол бол
ТЫ, ТОЛДЫ, TYCTI] Ө ҢАЙҒЫҒА УЛАН- сын, цайдан шыцса, онан шыцсын... (С. С.).

басып тітіркенбей алдым таңба, Ңағаздай
аңша ңарда цаздаң цағып, Ңаламдай сызық тарттым сол бір таңда (Ғ. 0.).
ҢАЗ-ҢАЗ БАСТЫ [ТҰРДЫ] 1 Тәйтәй басып, апыл-тапыл жүрді. Ңаз-цаз
басты, тәй-тәйлеп, ңылығы қымбат бал
бөбек (AT). 2. Енді ғана цұрала бастады.
Қаз-цаз басцан шаруашылыңты төрт аяғынан тік тұрғызып, нығайтңан да осы
Бәкен (ЛЖ).
ҢАЗ-ҢАЛПЫ Сол күйі, дэл сондай
түрде, баяғы түрде. Жиреншеге баяғы
тентек, сотқар бала Оспан бүгін ңайта,
балалық цаз-цалпымен келіп күліп отырғандай көрінді (М. Ә.). Шәкен ешбір өзгеріссіз цаз-цалпында қалды. Тіпті, оның
тым ңұрыса, екі бетінің ұшына да қан
жүгірмеді (М. И.).
ҢАЗ МОЙЫН Мойыны иіліп келген
көрікті ат. (Кейде сұңғаң бойлы ңыз туралы айтылады). Аралап жүріп, жылқы
базарына тап болдым. Омырауы көтеріңкі, цаз мойын, ңамыс ңұлақ арғымақты
көріп ңалдым (ҢӘ).
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ҢАЙ ЖАРАСЫНА ТАРТАДЫ © ҢАЙ
КЕРЕГШЕ ЖАРАТАДЫ Не цажетін
өтейді. (Mice тұтпау мағынасында айтылып тұр). Аттың төбеліндей жалаңаш
сені алдыма өңгерейін бе, артыма бөктерейін бе, цай жарама тартайын (ШС).
Қай керегіме жаратып, қай жоғымды өтетейін, менің керегім мен жоғым мұнымен бітсе, жоғымның қай ңасиеті ңалмаңшы (AT).
ҢАЙМАҒЫ БҮЗЫЛМАДЫ
[НІАЙҢАЛМАДЫ] 1. Ешбір шашау шыцпады,
ауыз бірлікте болды. Қаймағы бұзылмаған қалың елді, Аздырмақ берекесін алып
енді. Ңайдағы ңаңғыбасты ңамңор санап,
Ендігі осы ғана ңалып еді (Р. Ң.). Айдарлының қоңына ұсақ-түйек, көрші-қолаңның тісі батпай, жаугершіліктен бүлініп, цаймағы шайқалмай, сауда-саттық
жүргізіп, мыңғырып байып алыпты (Т. А .)
2. Бұл жерде жацсылыцтан арылма де
ген мағынада. Биғайша, Айғаным, Малға
толсын аймағың, Шайңалмасын ырысың
Бұзылмасын цаймағың (Қ. А.).
ҢАЙМАҢ АУЫЗ Сүйкімді, жұца ау
ыз. Бәтіңнен түзу, күйлі ңоңы. Бұл өнер
өмірінің аңыр соңы. Әлі де есі шыңқан ер
ңызығар Қара көз, цаймац ауыз, сүлу
өңі (БЖ).
ҢАЙМАҢ ЕРІН Жұца ерін. Ңатыны
цаймац ерін екен, ұрысқаң біреу боп жүрмесе не ңылсын (AT).
ҢАЙНАҒАН ҚАЗАН БАУЫРЫҢА
ТӨГІЛГІР! қ а р ғ ы с. Жұрттыц ырысына
асцан цазаның төгіліп, соған күйіп өлгір,
т. б. мағынада. Колхоздың ңұрт ңайнатып жатңан кемпірлері: — Алғаның ас
болмағыр! —• депті, •— «Қайнаған цазан
бауырыца төгілгір!» — депті... Сол Андасбаев жаңында Ңырымнан қайтңан (С. Төл.).
ҢАЙРАН [ТАҢ] ҢАЛДЫ [БОЛДЫ]
Таңдандьі, таңырцады. Аяғына салғаны
Оқтығы таза күдер-ді, Көрген жан. цайран цалады Тиегі күміс шідер-ді (ҢамБ).
Шатырдың алдында, айналасында, қырық
сүлу қыз ұйыңтап жатыр екен. Біріненбірі асңан сұлу екен. Хасен цайран болып
тұрады (С. С.).
ҢАЙРАП САЛДЫ Араға сөз жүгіртіп,
біреуге-біреуді шағыстырды; айдап салды. Бір атымды шалғылап өлтірдіңдер.
Шыдадым. Сен онымен тоқтамай, есігімде
жүрген ұры Тоқабайды өзіме цайрап салдың,— деді Шәкен (Ғ. Мұс.).
ҢАЙРАТ [ҢУАТ] БЕРДІ Жігерлендірді, күш-цуат берді, демеді. Бір күні
өзіне-өзі цайрат беріп: «Ңой, бүйтіп күйік үстіне күйік-жалқын салмайын; өзімдікі қабірге бірге түсетін күйік ңой, енді,
тағы Ахметті күйдіріп, кәрі әке-шешесінің обалына қалмайын»,— деді (С. Т.).
Ңазаңтың сөзі цайрат беріп, Сағит көз
жасын сүртіп, берген бір сомын алды
(С. М.).

ҢАЙРАТ [КҮШ-ҢУАТ] БІТТІ Жігерленді, бойына күш-цуат енді. Жылбек:
Мен ең алдымен коммунисты, тірідей өз
еркіммен жаудың қолына түспеймін, бас
имеймін,— деп өзіне-өзі серт берді де,
бойына жаңа цайрат бітіп, жігерленіп орнынан тұрды (Ә. ПІ.).
ҢАЙРАТ ЕТТІ © ҢАЙРАТ [ҢАЬАР]
КӨРСЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Қарсыльіц білдірді, айбат шекті. Жылы менен суықтың
бәрін көріп, Ңайран көңіл ңайыспай цай
рат етті (Абай). «Мені басынамысың» дегендей, Балуан Шолаңқа цайрат көрсетпек боп, айғыр аспанға тік шапшыды
(С. М.). Оқ аз. Жастық алып өлуге ғана
жетерлік. Егер де екі, жә үш ,... тіпті,
төртеу болса да, ептеп цайрат цылып бағар едім,— деді Әбдірахман (X. Е.). Ңалшиып бірнеше заман цайрат цылған, табан тіресіп атысқан Орынборға осы күнде
болыневиктер ңанаттарын жайып қонып
қалды (С. С.).
ҢАЙРАТ ЖИНАДЫ [ШАҢЫРДЫ]
Әлденді, бойына күш-цуат алды. Жұмысшы, жарлы, батыраң, Бұғаудан босап
ашынған. Қайратын жинап, қан төгіп,
Алысқан жауын қашырған (С. Б.). Күн
осы, бізден хабар күткен ауыл, Күйзелме,
цайрат жина ана, бауыр. Бізге де теңдік
тиер күн тілейміз, Ңұтңар деп өгейліктен
мынау ауыр (С. Б.). Жөкең айтты: «Б'ұл
күйінде кім ңалмаған, Белділердің білегі
кімді алмаған. Соның бірі Ңұбылай отанымен, Қайрат шацыр, қалжырап, ңайғырма оған (И. Б.). Ңамбар да ңайтпай
ұмтылып, Бар цайратын шацырды. Ңұйрығынан көтеріп, Ңырық қадам жерден
асырды (ҚамБ).
ҢАЙРАТЫ [KYIHI] АСТЫ [БОЙЫНА
СЫЙМАДЫ, ТАСЫДЫ] Күш-цуаты тасыды, артты; бойына күш бітті. Күндей
шалңып күлгенім Ңуатымның тасканы.
Ңұлшынып білек жүргенім Қайратъшныц
асцаны (Ң. А.). Ләйла цайраты ішіне
сыймай, үйдің шаруасына араласты, ңолына тиген жұмыстарды істегенде қолыңолына жұңпай жылдам істейтін болды
(С. Шәр.). Енді бала алшандап, Қайраты
тасып ңалшылдап, Ңойға шапқан бөрідей
Жан-жағына ырсылдап (АБ).
ҢАЙРАТЫ [ҢУАТЫ, KYHII1

ҢАЙТ-

ТЫ Әлсіреді, күші кеміді. Кәрі дейсің:
жасынан мыңның ішінен бұлғаңтап, бәпеленіп өскен, әлі цайраты цайтцан кісі
емес, әзер болса, қырықтың ішінде шығар
(С. Т.). Азаматтар күрескен, Талай жыл
баймен тірескен. Езді ғой байлар кеудесін, Қайраты цайтып көніп тұр (С. С.).
ҢАЙРАТЫ ҢАЙЫМАДЫ д и а л. Күші цайтпады, цажымады. Ақ жеген адамның 50—70 жаска дейін цайраты цайымайды (Сем., Ақс.).
ҢАЙРАТЫ ҢАРА ТАСТАЙ Күшті.
царулы адам туралы айтылады. Бұлақ
па мынау күйі сылдыр етті, Барады жүректегі жуып дертті. Егіліп қайыршақ-
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тай, жұмсардым ба, Қайратьім цара тастай ңайда кетті? (I. Ж.).
ҢАЙРАТЫНА [ҚАЙРАТҢА] МІНДІ
© ҚАЙРАТЫН БОИЫНА ЖИДЫ © ҢАЙРАТЫН ҢАЙРАДЫ Белін бекем буынды,
күш-цуат алды; цайраттанды, өзіне-өзі
күш берді. Ңайратына мінгенде ңабақ
түйіп, Ол суыққа тоңа ма күнге күйіп,
Ңанай қалың боранда мал ішінде, Сайсаланы бекітіп салған үйін (С. Ә.). Аңбөпе, мен дем алам, сен дем алма. Азапка өзіңді-өзің енді салма. ¥мытпа, өмір
бойы жырла мені, қайғырма, цайратца
мін, ңажып-талма (И. Б.). Жасыл қылыштың жарң еткеніне дейін бар қайратын
бойына жиып, буыны бір дір етпеген ана,
енді аяғын әрең сүйреп келеді (Р. М.).
Жегідей ерді ой жеңіп, Түн асңан сайын
жүдетті, Ңайратын цайрап, ңажырын
Жүдеген сайын үдетті (Д. Б.).
ҢАЙРАТЫ СЕЛГЕ КЕТТІ Күш-цуатын сарп етіті, босца әуре болды. Мүйіздескен сиырдай, Байлассаң бас жіп жетер
ме? Еңбегің еш, тұзың сор, Қайратың селее кетер ме? (Д. Б.).
ҢАЙРАУЫ ЖЕТКЕН Бабына келе өткірленген; шыңдальіп бабына келген. Үлкен-кіші ақының Бәрі сөз боп терілді.
Қайрауы жеткен ңатты би Ңайрылып нетсін көңілді (Абай). Қайрауьі жеткен не
асыл, Жүзінен сынып кетілген. Бұрынғы
өткен сан нұсңада, Не жаңсы келіп өтілген, Өлместен кім жетілген? (М. Сұл.).
ҢАЙСЫ БІРІН АЙТАЙЫН Толып жатыр, айтарьш көп деген мағынада айтылады. Ай, қайтейін, ңайтейін, Қайсы бірін айтайын, Кешегі өткөн Төлеген Айтқан бір сөзі көп еді (ҢЖ).
ҢАЙТАР ЖОЛЫ КЕСІЛДІ Қайрылмастай болып циылды. Бір шешімге келмей ісайтпайды. Тэнеке, ой жігіттер, бірдемеге байлайық. Біз той, не де болса,
цайтар жолды кескен кісіміз. Әйтеуір,
түбін күткен адамбыз (М. Ә.).
ҢАЙТ БОЛМАДЫ д и а л. Айтылған
сөзді екі етпеді, айтцаны орындалды. Ңуекең айтса, цайт болмайды (Түрікм.:
Красновод., Небид, Ашх., Таш.).
ҢАЙТҢАН [ҢАЛҒАН]
КӨҢІЛ —
ШЫҢҢАН ЖАН Қатты ренжігенде, біреуге көңілі цалғанда, өкпелегенде айтылады. Ғалия цайтцан көңіл — шыщан жан
деп мойырылмаған (С. М.). Сенісіп өскен
татудан цайтқан көңіл — шыщан жан,
енді қайтып оралман (AT).
ҢАЙТПАС ЖОЛҒА САПАР ШЕКТІ
1. Дүниеден өтті, цайтыс болды, дүние
салды. Қайтпас жолға сапар шекті ңұлыным. Үзіліп кетті омыртңамда жұлыным
(АӘ). 2. Өте хауіпті, цатерлі жолға аттанды. Қайтпас жолға сапар шегіп барамын,
топырақ бұйырған жерде қаламын (AT).
ҢАЙТЫС БОЛДЫ Өлді, дүниеден
цайтты. Индияны бағындырып, патшалы-
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ғының орталығы етіп Делиді белгілеп алған соң, Бабур өзі төрт жылдан кейін
қайтыс болады (М. Ә.).
ҢАЙШЫ КЕЛДІ Бір-біріне сай болмады; пікірлері, көзцарастары бір-біріне царама-царсы болды. Оның теориясы мен
тәжірибесі бір-біріне цайшы келіп, бар
ран сайын басы ңатты (Ж. Т.). Белгісіз
бір бұлдыр сезім Мүкәрамаға: «Ңалай
да(сенің ағаң тілегіңе цайшы келді» — деп
тұрғандай (X. Е.).
ҢАЙ ШЫРАҒЫНА КӨЛЕҢКЕ БО
ЛЫП ЕДІ © ҢАЙ НІЫРАҒЫН КӨЛЕГЕЙЛЕП ЕДІ КЬмге кесірі тиді, неге зияны
болды. Бірақ хан дәл бұл сәтте өзінің
Махмед-қожаның баласына істегенін есіне түсірмеді. Бәсе, үш жасар нәресте Махмед-қожаньщ ұлы Әбілңайыр ханның несін бүлдіріп еді? Ңай шырағына көлеңке
болып еді! (I. Е.). Ңалңам-ау, цай шырағыцды көлегейлеп, қай шоғыңды сөндірдім? (AT).
ҢАЙЫҒЫ ЖЕЛГЕ ӨРЛЕДІ © ТАСЫ
ӨРГЕ ДОМАЛАДЫ Бағы жүрді, дегені
болды. Үлкен ала көзі алаң-ңұлаң етіп,
жұлынып сөйлеп отыр.— Қайығым желге өрлеп тұрғанда, о тәйірі, неден тайынайын. Тартынбадым (Ә. Н.).
ҢАЙЫҢТАЙ ЖҮЗДІ Емін-еркін есіле
деген мағынада. Ңазы, сұңқар баршаға,
Дарияда жүзген цайыцтай, Жақсылар
топта сөйлейді Ғаңылы мол болған соң
(Д. Б.).
ҢАЙЫМ БОЛДЫ © ТҮРМЫСҚА ҢАЙЫМ БОЛДЫ Түрмысца икемденді, өмірдің
тетігін білді. (Мұндағы «ңайым» сөзі ңырғыздың «ңайым айтыш», ңазаңтың «қайым өлең» дегендегі «ңайым» сөзімен байланысты болу керек. Екі, не бірнеше кісі
өлең айтысқанда, бірі бастап, екіншісі
қостап, аяғын жалғастырып, ұйқастырып,
жалғастыра куалап кетуді ңырғызша
«ңайым айтышуу» дейді. Ңазаңтың «қайым өлеңі» де осы іспеттес).
ҢАЙЫМ ҢЫЛДЫ Басына цара түнек
орнатты. Қайым цылып заманын, Хандардың бұзған ңамалын, Үранға шыңңан
Ағатай, Бірге туған Есіркеп, Әруакты бабасы (Ы. Ш.).
ҢАЙЫМ ӨЛЕҢ Үйцасын цуалай айтатын айтыс өлең. Шокан халыңтың поэзияда ең көп тараған түрлер деп жыр,
жоңтау өлең, цайьим өлең, кара өлеңді
жеке-жеке алып сипаттайды (Ң. Жұм.).
ҢАЙЫН АТА Күйеу үшін қалыңдығының әкесі, әйелі үшін күйеуініц экесі.
Жұмағұл мен Ңадишаны қайын атасы
Ңондыбай ңатын-баласымен түгел жиылып келіп, ңырға ңарай шығарып салды
(М. Ә.). Жанәбіл ңыр басында жел өтіндегі көп жер үйлердің бірінде цайын ата
сы Жүмабаймен бір тұратын (Ғ. Мұс.).
ҢАЙЫН БИКЕ Күйеу үшін цалыцдығының бірге туған апалары, не ағайын-
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дарының цалыцдыц — цыздан үлкен цызы. Ыбырайым ңожаның табысы әйелінің,
онымен бірге тұратын цайын бикееінің
тамаңтарына да жеткен емес (С. Ай.).
ҢАЙЫН ЕНЕ Күйеу үшін цалыңдығының шешесі, цалыцдыц үшін күйеуінің
шешесі. Бір кезде келін атанып, Сәлем
бердік иіліп. Қайын ененің бетіне Ңарсы
айта алмай бұйығып, Мәсісін тартып майысып, Шұлғауын қағып жиылып (Ай. Т.).
ҢАЙЫН Ж¥РТ Күйеу үшін цалыцӘыцтың туған елі, цалыцдыц үшін күйеудіц туған елі. Таңертең ханның баласы
далаға шықса, акесінің және цайын жұртының шаһары түгелімен көтеріліп орнатылған екен (И. Б.).
ҢАЙЫН СІҢЛІ Цалыцдыц үшін күйеуінің царындасы, сол елдің күйеуінен
кіші цызы. Зейнеп цайын сіңлісін мәпелеп-ақ отыр емес пе (ҢӘ). Тез, деді де
күйеуін Тартты жұмыс жолына Қайын
сіңлімменен, Ата менен ененің Қала бердім қолында (ЛЖ).
ҢАЙЬІР БЕРДІ к ө н е. Цайыршыға, не царіп-цасерге зат, немесе ацша берді. Ңайыршы білем ғой, цайыр беріп жі-;
бер тезірек (AT).
ҢАЙЫР КЕТТІ Мейіріші жоғалды.
Ерден цайыр кетпесе, Өлтірмейді есікте
Өлшеп берген нәсіпке (Ш. Ң.). Мал араға
түспесе, Ңұр ңайтңаннан не пайда, Байдан цайыр кеткен соң, Мал да кетер, не
пайда (Б. Ң.).
ҢАЙЫР ҢЫЛДЫ Жацсылыц істеді,
цол үшын берді. Әй, достарым, жігіттерім, Болмасңа болысушы болма, Ңолыңнан келсе цыл цайыр, Кісіден алушы бол
ма (Ы. А.).
ҢАЙЫРЛЫ БОЛДЫ © ҢАЙЫРЫ ТИДІ Пайдасы, көмегі таді, мейірлі болды.
Бәрімізге ай ортаң, Қайырлы болса, бай
ортақ, Жақсы болса, би ортақ, Көп жасаған көне ортаң (Ш. Ж.). Қайьіры көпке
тимеген, Әкімдікпен билеген (Жамбыл).
Тамырың қашса, тары ек, Келер жылы
тағы ек. Тамырың келер қасыңа, Цайыры
тиер басыңа (Маңал).
ҢАЙЫРЛЫ БОЛСЫН! т і л е к. 1. ¥зағынан сүйіндірсін! Келдіңіздер ме? Цайырлы болсын! — деп, мектеп директоры...
көптеген жоғарғы класс оңушыларын карсы алды (М. Е.). Әбіштің үйленуін естіген
тұста Павлов ңысңа ғана түрде цайырлы
болсын айтып, Абайдың сөзін бөлмей
тыңдай берді (М. Ә.). 2. Өлімніц арты жацсы болсыні Шырағым, шешеңнің үйіке
кіріп, цайырлы болсын айт. Сені келеді
деп күтіп отырған шығар (AT).
ҚАЙЫРЛЫ КЕПІ! Кеш жарыці деген
сияцты тілек-амандасу. (Тура мағынасы — кеште жаманшылық корме). Цайыр
лы кеш,— деді бір-біріне биязы ілтипатпен көз тастап (ЛЖ).

ҢАЙЫРЛЫ САПАР! Жолың болсын
деген игі тілек. «Аман бол!» — деп бэрі
де Бата беріп, созды ңол. Цайырлы canap
болсын жол! Ңамбар айтты: «Жеңгелер,
Бэрің тегіс ырза бол!» (ҢамБ).
ҢАЙЫРЛЫ ТАҢ! Таңертеңгі амандасу. (Тура мағынасы — таңда жамандық
көрме). «Цайырлы таң жолдастар! Соңғы
хабар...» дегенде Асау аттай ойқастап,
Сыймайды сезім денеме (ЛЖ).
ҢАЙЫР СҰРАДЫ [ТІЛЕДІ] Садаға
жинады; сұрамсацтыцца салынды. Дәмеш: «Еркек болып тусам, ең арғысы біреудің есігінде жүрсем де, цайыр сұрасам да, әке-шешемді мүндай ңысылшаң
күйге түсірмес едім!» деп еңіреп-еңіреп
алды (Б. М.). Цайыр сүрап, тамақ асырағандары да бар, жез өкше болып кеткендері толып жатыр (С. Шәр.). Ңасында
жолдастары аңсаң, соңыр Цайыр тілеп
шауып жүр опыр-топыр (Абай). Ңобыз бен
домбыра алып топта сарнап, Мақтау өлең
айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен цайыр тілеті, Кетірген сөз кэдірін
жұртты шарлап (Абай).
ҢАЙЫР-ПІАПАҒАТТЫ Рацымды, ешкімнің көцілін жыцпайтын. Тапсырдым
сені аллаға Іздеп келгін ағаңды Екінші
және тапсырдым Цайыр-шапағатты үлкен
бабама (ҢЖ).
ҢАЙЫР ЖОҢ Үміт етпе, үміт жоц.
Одан цайыр жоц, сол кеткені кеткен (AT).
ҚАЙЫРЫ ЖОҢ к ө н е. Рацыжсыздыц,
өзгеге жацсылығы жоц деген мағынада.
Цайыры жоц, ешкімге пайдасы жоқ адамның не керегі бар (АТ). Мал бақтырар
пайдаға, зекетсіз мал айдама. Цайыры
жоц ас сақтап, Дәнді хорын шайнама
(Ш. Ң.).
ҢАЙЫРЬШ БЕРСІН! т і л е к. Өлім-казаның арты игілікті болсын, соңы той бол
сын деген мағынада цолданылады. Біріне
«цайырын берсін», біріне, «ңайырлы бол
сын» айтып, алыс-жаңын ағайынның қағылған-соғылған өкпе-назы болса ұшықтай кайтқан (Ғ. М.).
ҢАЙЫРЫН ТІЛЕДІ Соңын күтті, ацырын бацты. Ей, Орманбет! Сен бізге Ңасңа
көлді беріңіз, Ңасңіа көл рас сізге жаңыныраң жеріңіз, Бардан пайда, жоқтан
задал деген, Не берсе, цайырын тілеп көріңіз (ШС).
ҢАЙЫРЫП САЛДЫ Цүсты бабына
келтіріп, аң аулады. Цайырып салған көк
күсы, Көтеріле бергенде, Ңаз сыпырса
жарқылдап (Абай).
ҢАЙЫРЫ ¥ЗАҢ БОЛСЫН © ҢАЙЫРЫ БІРГЕ БОЛСЫН! Узағынан сүйіндірсін; цуанышы, жацсылығы өімірлі болсын,
бірге болсын. Тек цайыры ұзац болсынI
Ңуаныш үстіне ңуаныш кат-ңабат! — дейді (М. Ә.). Цайыры бірге болсын, қарағым! — деп қана ңоя салды (М. Ә.).
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ҢАЙЫСПАС ҢАЙСАР Табанды, тезімді, шыдамды. Болыпевиктік мінез дегеніміз — алмастай таза, цайыспас цайсар
болу деген сөз (СҚ).
ҚАЙЫСТАЙ ҢАТТЫ Берік, әбден иі
цапып, пісіп жетілді; бабыпа келіп жарады. Тақыр кедейдің баласы еді, арқасына
әлдінің таяғы талай тиген, сонда да цайыстай цатып, көнбіс болып өсті (О. С.).
Астында цайыстай цатып, әбден бабына
түскен сүлік ңара аты бар болатын (AT).
ҢАҢ АЙЫРДЫ [ЖАРДЫ, БӨЛДІ,
ТІЛДІ] Екіге (ортасынан) бөлді, орхасынан
кесті. Шашын төбесінен цак айырып, [За
да] бір бұрым етіп қана өретін (С. ПІ.).
Көрегеннің сілтеуімен Мерген садағын
атып жібереді. Ңызға тигізбей, алып ңараңұсты цац айырады (М. Ғ.). Жаман
тарелкені уатты, пышаңты жетесінен сындырды, гауһар тасты цац жарды (ҢЕ).
Аман мен Күлпаш жалпақ қорыңты цац
жара жүріп, жан-жақты тегіс көріп келеді (Ғ. Мұс.). Белуарын цац тіліп ңұлаш
ұрып, Әне барды рельс кесте тігіп (И. Б.).
ҢАҢАП Т¥Р Бұл жердегі мағына: өте
цатты аязды болып түр. Биыл күз басынан
реңі жаман болған ңатал жыл, кыс аягы
тақап келсе де, ызғары қайтпай, ңатты
аязды боп цацап тур (М. Ә.). Егер, жолда
аз да болса шөбі бар жер кездессе, қандай
ңатты боран цацап тұрса да, бэйге жирен
айғыр тапжылмай ңарды теуіп тұрып алушы еді (М. Ә.).
ҢАҢАС ҢАЛДЫ Үлес тимей (есе тимей), цацпай, көріп, шет цалды. Барды
осыларға беріп, бүгін үлестен де цацас
цалдыц. Бізге де олжа түссін деп, тым ңұрыса мезірет жасады ма?— деп Жиренше
сөз бастады (М. Ә.). Көп жоңшылығымыздың эзірге ең ауыры — жарық жоқтығы,
білім-өнерден
ңацас
цалғандығьимыз
ғой — деді Әбіш (М. Ә.).

ҢАҢТАП

ҢАҢҢАНДА ҢАНЫН, СОҢҢАНДА
ЖАНЫН АЛДЫ Ө ҢАҢҢАНДА ҢАНЫН,
СОҢҢАНДА [СЫҢҢАНДА] СӨЛІН АЛ
ДЫ Ңатты цысып ұстады; жанын көзіне
көрсетті. Ең алдымен бас найып (уәзір)
етіп Түрфан қаласыиан шьщқан Темір де
ген ұйгырды белгіледі. Бұл ұйгыр ханға
жаға білді де, өзгелердің цаццанда цанын,
сощанда сөлін алды (I. Е.).
ҢАҢҢЫ КӨРДІ Жапа шекті; цағажу
көрді. Кейін өлең үстінде Базаралыдан
кеудеге соққандай цақцы көріп қалған
жерде тақыс ақын Әріп қолма-ңол ңүбылды (М. Ә.). Ңан базар шашылдың ба гүл
жайнаган, Өсіп ек цаццы көрмей шаужайлаган. Шабынды олжасы бон құлын-тайдан Тұғыр боп кетеміз бе жау жайлаған
(М. Ә.).
ҢАҢ МАҢДАЙ 1. Дэл мацдай. Кемпір
баланы көріп, артына сұрланып ңарап
аңырған кезде, бала цақ жацдайдағы жалғыз көзден басып ңалады (ҢЕ). 2. Алдыңғы жац. Біздің бір снаряд алдыңғы танктың цац мацдай алдына барып тиіп жарылады (Б. Мом.).
ҢАҢ [ТАП] ОРТАСЫ Дэл, бел ортасы.
Ңожанасырдан сұрапты-мыс дейді: — Жердің цаң ортасы кайда?— деп. Сонда жарыңтык Қожекең ойланбай-ақ: «Мына менің аяғымның асты жердің цац ортасы, ал
бұган сенбесең, өлшей ғой өзің,— депті
(AT). Кейін шегінген машинаның алдыңғы
дөңгелегі жаңағы төбелесте машина астына талып құлап түскен Арманның ұзын
денесін тап ортасынан, іші тұсынан, ба
сып өтіп кетті (М. Ә.).
КАҚПАНҒА ТҮСТІ Торға түсті, үсталды, қолға түсті. Біраң, Бүркіт оған көнсе!
Көрмей тұрмын ба, қызылға алдап, тщцпанына түсірмек екенін. Байңа, Бүркіт,
бұл жолы жеңілсең, мәңгі жеңілгенің
(С. М.).
ҢАКПАН Ң¥РДЫ Біреуге жаманшылыц ойлады, алдын кес-кестеді, тосцауыл
болды. Арамың сол, Бөжей маган цацпан
цүрғанын ңойсын, біреудің сыртын бетке
ұстап жүріп маган арнап оң атңанын қойсын,—•деді Ңұнанбай (М. Ә.).
ҢАҢПАНЫНА ІЛІНДІ Құрған торына
шырмалды. Сен сонда цацпаньша ілінерсің, Ілінсең меніменен бірігерсің. Табылып
көңілдегі бар арманың, Ләпсіңіз карар
тауып сүйсінерсің (М. Б.).

ҢАҚ БАС Баласыз жалғыз цалған, со- ;
ца басты царт кісіге айтылады. («Ңак»
монгол тілінде «жалғыз» деген мағына береді. Тегі, осындағы «қаң» сыңары казақ
тіліндегі «қу» (қураған) деген ұғым беретін «қақ» сөзінен гэрі, монгол тіліндегі
«жалғызға» жаңын тұр). Әжібай деді:
«Отырма оттап үріп! Қац басың жүрген
жерің бәрі бүлік! Алмақ түгіл, тастаймын
екеуін де...» — деді де кетіп ңалды атқа
мініп (С. Т.). Жоң, цац бас, өмір деген жел
ҢАҢПАННЫҢ ҢАНДЫ АУЗЫН БАС
емес-ті, Ңуарып қалган ұғым бұл бір ескі.
Қолға мыцтап түсті. Әддіңнен, Манат
Өмірдің не екенін білер едің, Егер де ду ТЫ
сұлу, асып жүрме, Мен жақын тартсам селей неме болоаң есті (Ң. А.).
ні ңашып жүрме. Айласы ңарт кісінің көп
ҢАҢ ЖАРТЫ [ЖАРЫМ] Затты тең болады, Қацпанның цанды аузын басып
екіге бөлгенде, соныц бір жағы. Караган жүрме (М. Б).
ды ның цац жарты көмірін беретін Верхняя
ҚАҢТАП БІЛУ д и а л. Ken білу, те
Мариана дейтін пласты бар. Оның биіктігі рец, жан-жацты білу (Шыг. Қаз., Болын.).
сегіз метр (Ә. Ә.). Ол әйелді ең алдымен
ҢАҢТАП САУДЫ Түк цалдырмай,
адамзаттың цац жарымы деп түсінеді.
Әйелдің достығын ерекше қадір түтады жебеп сауып алды. Жазгыз сиыр, цацтап
(М. Ә.).
сауған соң, бұзауы қағылып жүр (AT).

ҚАҢ
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ҢАҢ ТӨР Дәл төр; төр ортасы, төрдің
өзінде, Қац төрде қазықтай боп отыр ғой,
күйеу деген немеде сыпайылық болмаушы
ма еді? (AT).
ҢАҢ ШЕКЕ Дәл шеке. Иса шоқпармен
J(ац шекесінен салып қалғанда, ңаскыр
қойды тастай беріп, барынша «гүр» етіп,
Йсаға ңарай тап берді. Бірақ, қан цац шекесінен саулап қоя берсе де, бұл қорқау
тың екен (М. Ә.).
ҢАҢЫРЫҒЫ ҢАН ТАТЫДЫ, ТҮКІРІГІ ЖЫН ТАТЫДЫ Аузы глем сасып сусады, аузы аңызып, цатты шөлдеді. Ңацырығы цан татып, түкірігі жын татып шөлдеуменен зорықты (АӘ).
ҢАЛАМ АКЫ Авторға басылып шыццан еңбегі үшін берілетін төлш. Мына
очерктен ңұтқар. Сен жақсылап жөндеп
бермесең, мен өзім келістіре алатын емеспін. Қалам ацысы сенікі,— деді Далдабаев
(М. И.).
ҢАЛАМ ҢАБАҢ Көрікті цабац. Жұмақтың шарап кәусар қауасында, Сен едің
шапшып тұрған інжі шабақ. Әуелден көңілім қойдым сені арнап, Нөзік бел, ңиғаш
ңасты, цалам цабац (А. Ңор.).
ҢАЛАМ ҢАС Жіңішке цас, циғаш
цас; сұлу цыз. Айттым сәлем цалам цас,
Саған құрбан мал мен бас. Сағынғаннан
сені ойлап, Келер көзге ыстық жас (Абай).
Қалам цасы әлдеңалай дір етті, Көңіл ңұсым үрке ұшып, дүр етті (АӘ).
ҢАЛАМЫ АТТАЙ ЖЕЛЕДІ © ҢАЛАМЫ ЖҮЙРІК © ҢАЛАМЫНЫҢ ЖЕЛІ
БАР Жазғыш, шығарма шебері туралы
айтылады. Бізде бұрын: Мырңымбайдың
арбасына мініп алып, кеңестің Мырқымбаймен егін салатын шаруа десе, цаламы
аттай желетін Бейімбет бар еді (С. М.).
Сапарғали мен Ңуат еөзге шешен, цаламы
жүйрік, тілге бай аңындар (Е. Ы.). Ңазақстанның ойдағы, қырдағы қаламының желі бар, кедейшіл жазушыларының есебі
алынып, оларға газет-журналдар арңылы
ақыл-кеңес беріліп отырылсын (С. М.). Рамазанның цаламының желі бар, соғыс алдында әкесінің өмірінен повесть жазып
жүрді (Т. Ы.).
ҢАЛАМЫ БАС БІЛЕДІ Жаза біледі,
сауатты шығарма жазады. Саяси білімі
жоң ңазаң еңбекшілерінен әуелгі кезде ца
ламы бас білетіндер аз шықты (С. М.).
ҚАЛАМЫ ӨТКІР Тілі өткір, тілі дэл,
иіыншыл. Мәселен, Есмағамбет Ысмайылов пен Жұмағали Саин. Бұл екеуі де ойланып жазған өлеңдерінде ақындығы бар,
цаламдары өткір, өсуге мүмкіншілігі бар
жастар (С. М.).
ҢАЛАМЫ ТӨСЕЛДІ Жазуға шеберленді. Прозада цаламы төселіп болған Биағаң «Ңызыл жалау» деген романын бітіріп еді (ҢӘ).
ҚАЛАУЫН ТАПСА, ҢАР ЖАНАР
[ҢАР ҮСТІНЕ ОТ ЖАНАР] Рет-ыңғайын,

жол-жөнін келтірсе, орнына келмейтін,
цалауындай болшайтын іс жоц деген мағынада. Баңытты адам ңаласа, Қар үстіне
от жанар, Бакытсыз адам қаласа, Ңұрғақ
үйден су тамар (ШС). Е, шырағым, цалауын тапса, цар жанар, жаманды түйе
үстінде ит ңабар дейді (AT).
ҢАЛБАҒАЙ ОЙНАТТЫ Оп-оңай, жепжеңіл тартып кетті. Козлода коқиып
отырған Бәкібай шірене шалқып, делбені
сірестіре қағып қалғанда, ауыздығымен
алысып, тыпыршып тұрған қос ат тарантасты цалбағай ойнатып ала жөнелді
(С. О.).

ҢАЛБЫРҒА ҢҮЙРАН СЫНАП СЫҢЫЛДЫ Қолда түрмайтын, үстауға көнбейтін нәрсе, я адам туралы. Қалбырға
цұйған сынап сыцылды ңолды-аяқта тұрмайтын бір жылпостың өзі ғой (AT).
ҢАЛҒАН-ҚҮТҢАН САРҢЫТЫ Әр нәрсенің мардымсыз цалдығы, жүцанасы,
Баяғы көңілдің цалған-цүтцан сарцыты
ғой. Осыған риза бол, жаным (AT).
ҢАЛЖА ЖЕДІ Әйел босанғаннан
кейін жас сорпа-су ішіп әлденді деген ма
ринада. Тақсыр, Жиренше үйде, жаңа
ғана жас босанып, цалжа жеп жатыр еді,
тысқа шығуға халі жоң (ШС).
ҢАЛЖАҢ [ҢЫЛЖАҢ] ВАС Әжуашыл, біреуді мысцылдауға әуес адам. Еш
нәрсеге құнтың жоқ, көрінгенмен кұрдас
болып жүретін цалжац бастың дәл өзі болып келесің (С. М.). Кеселді жалқау цылжац бас, Әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, Артын ойлап ұялмас (Абай).
ҢАЛЖЫҢ ҢЫЛДЫ Әзіл етті, жеңіл
сыцацтады. Бар ойы өлең айтып, ән салалың. Біреуді цалжың цылып қолға алалың. Ңызды ауылға ңырындап үйір болса,
Көңліне зор ңуаныш бір бадальің (Абай).
ҢАЛМАҢША БАЙЛАУЛЫ Аттарды цосацтап байлау туралы айтылады. (Бірінің
тізгінін екіншісінің кұйысканына байлайды деген мағынада).
ҢАЛПАҢТАЙ [МҮРТТАЙ] ҮШТЫ
[TYCTI] 1. Құлап түсті, кенет жалп ете
цалды. Немістер оқ жеткендері цалпацтай
ұшып, кұлаған жерінде тұра алмай қалып
жатыр (Б. Мом.). Аты бір нәрседен белең
алып, жалт бергенде, Шермектің ебедейсіз
таңымы ңолбаң етіп, ер-тоқымды құшаңтай, аттан цалпацтай ұшцан секілді болды (Б. М.). 2. Ауырып жығылды. Үшынды
білем, тойдан келді де, мүрттай ұшты. Со
дан көп жатты (AT).
ҢАЛТА АҢТАРАР к ө н е. Келіннің,
не күйеудің цалтасынан күміс ацша, т. б.
алу ыръьмы.
ҢАЛП АЙТТЫ Өтірік айтты, жалған
айтты. Халың айтса, цалп айтпайды (Ма
кал). ¥ста бар деп осы жерде халың айтады, О неге сонша мұны цалп айтады.
Ңышқаш пенен балғаны ңолға берсе, Еркек түгіл, әйел де мұны жалпайтады (АӘ).
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ҢАЛТАЛЫ КІСІ0 ҢАЛТАСЫ ҢАЛЫҢ Ацшасы көп, дүние-мүлкі мол кісі
туралы айтылады. Бұл Ңайменде мен Тәңірбергеннің ағасы — Алдаберген. Қалтасы цалыцдаған бір кезде болыстыдда таласып, ңыруар малды желге шашып, адырында жер соғып далды (Ә. Н.). Көп үзамай тентек Шодырдың промсолынан дәмесі бар цалталы кісілер ойдан-дырдан ағыла бастады (Ә. Н.).
ҢАЛТАСЫ ЖҮҚАРДЫ [КӨТЕРМЕДІ,
ҢАҒЫЛДЫ] © ҢАЛТАСЫНЫҢ ТҮБІ ТАЯЗДАНДЫ Қаражаты азайды, жағдайы
келмеді. Көбі орыс көпестері, оның бірі
Адсад Жагор. Қалтасы жұкарып далса да,
Федоров өлгесін, еңсесін кэтеріп, есін жия
бастаған (Ә. Н.). Шіркін, біздің, Мырзекең,
Кингіні тұзбен ұрса екен. Қағылғанын.
цалтасы Үйде жеңгей білсе екен (Ң. А.).
Ңалада тұруға қалтасы көтермеді де,
ауылға кеткен (AT). Ондай шығынды
(Түрксібті салуды) патша үкіметінің цал
тасы көтере алмады (С. М.). Ңазір оның
цалтасының түбі саяз боп, қолы дысдарған кезіне душар боп отырсыз ғой, болмаса, дүние бетіне дарамайтын кісі (AT).
ҢАЛТАСЫНА СЕНДІ Байлығьіна, ацшасына сүйенді. Қалтасына сенген Ңыли
мырза Адтамадтың күлім көзінен дәме
етіп, дылыштан тартынар түрі жод
(Ғ. Мүс.). Олардың ортасына қалтасына
сеніп барғаны болмаса, бұл ойынды жадсы білмейтін еді (AT).
ҚАЛТАСЫНЫҢ ТҮБІ ТЕСІК Байлыц,
дүние, ацша цүташмайды. Кошкарбай әкем
аты Шашубаймын, Болсам да малға кедей
әнге баймын, Күніне мыңды беріп, жүзді
алсам да, Қалтамның түбі тесік байымаймын (Ш. Ңош.).
ҢАЛТ ЕТКЕНДЕ Жүмыстан босай қалғанда, цолы босаң шацта. Шырағым, цолың калт еткенде кіріп тұрсаң етті. Келсеңдер, атаң бір көтеріліп ңалады (AT).
ҢАЛТ ЕТПЕДІ Ешцандай цозғалмады,
тыпыр етпеді. Ңараң дадпай қабақты,
Ңайда келед куған қол? Қалт етпей баң
жан-жаңтан Жеткен кезде маған айт
(М. Ә.). Ңыбырсыз тынған жиын әр сөйлеушінің аузынан шыққан әрбір сөзін не
өте сынағандай, не аса мән-мағына бергендей, цалт еткізбей ұңыпты тыңдап
отыр (М. Ә.).
ҢАЛТ-ҢҮЛТ ЕТТІ Әрең-әрең күн көрді.
Оған ауыз жарымас, Соидадағы ар қылмас, Қалт-цүлт етіп жүргені, Ңысы-жазы
қарны аш (Жамбыл). Дүбірлетті есікті бай
да болмай, Аз кешікті, ашуға жан табылмай. Бір жалшы келді есікке цалт-ңүлт
етіп, Жылы орнын тастамақ кімге оңай
(Абай).
ҢАЛШ-ҢАЛШ [ҢАЛТ-ҢАЛТ] ЕТТІ
Қалтырап дірілдеді, дір-дір етті. Не істерін
де, не дерін де білмей, қалш-қалиі етіп,
иегі-иегіне тимей жүр (Ә. Ә.). Қамалап
айғырды ұстадың. Айғыр қалш-цалш ете-
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ді (С. С.). Мен көрдім сының қанат көбелекті, О да білер өмірді іздемекті. Күн
шуаңта жылынар цалт-цалт етіп, Одан
ғибрат алар жан бір бөлек-ті (Абай).
ҢАЛЫ КІЛЕМ Жацсы түкті кілем.
(«Ғалы»— парсы тілінде кілем. Бұрын
ңалы кілем, қара нар бастаған сыйлың
тарту деген салт болған). Қалы кілем, да
ра нар Жарасады сапарға (М. Ө.). Сырт
көзден сескеніп, Кэдірбай бір-екі цалы кілемді кілетке тықтырып қойғанын кейін
білдім (Б. Тоғ.). Шыяында да, сарайдан
кем емес еді бұл үй. Іші тола цалы кілем,
жылтырақ қаңылтырмен қапталған сандыдтар екен (Ә. Нұр.).
ҢАЛЫҢ БЕРДІ к ө н е. Қалыңдыцтың
туысцандарына күйеу жағыныц беретін
төлеті. Бұрымнан айырылған Жамбылға
әкесі қальің беріп, Момын атты қызды айттырады (С. М.).
ҢАЛЫҢ БҮҢАРА Қара халық, көпшілік. Калған цалыц бұцара ңаны ңарайған
ханнан іргесін аулақ салып, өз қоныстарына тарады (I. Е.).
ҢАЛЫҢДЫҒЫНЫҢ ҢОЛЫН ҮСТАТТЫ с а л т. Ңызды жігіттің цолына берді.
Ңазад дәстүрін (ңыздың жеңгелері) мүлтіксіз орындап, «күйеу балаға» цалыңдығының цолын ұстатып, аларын алып кетіп
ңалды (I. Е.).
ҢАЛЫҢДЫҢ ОИНАДЫ с а л т. Айттырған цызына күйеудің келіп ойнап-күліп жүруін айтады. Әлңисса, Төлеген үш
ай цалыңдыц ойнап, бір күні еліне ңайтпақ болып, аттарын байлап ңойып, таңнан
жүреміз деп отырған күні, Жібек түс көреді (ҢЖ).
ҢАЛЫҢ ЕЛ Көп халыц, дүйім жүрт.
(«Ақтабан шұбырывды» тұсында ел мұңын
былай шаңңан). Кош-аман бол, Сарыарда
өскен жерім, Кайтдан даздай қальіц ел
көшкен жерім, Тізе ңосып бар дазак ел
бола алмай, Ит пен құоңа жем болып өшкен жерім (I. Е.).
ҢАЛЫҢ ҢАЗАҢ Бүкіл (көп) цазац.
Сөзін тіпті бөтеннен бастады. Мен кеше
бір түс көрдім... Біз, цалың цазац, осы
арадан босып Балңаш барып, Қамал аралында қыс өткізіп, одан Меркені алған
екенбіз (I. Е.). Басқалардай цалыц цазацтың бакыт шыңына көтерілген кезі — со
вет заманы (AT).
ҢАЛЫҢ ҢОЛ Мол сарбаз, көп әскер.
(Ескі жырларда «ңалың ңазақ елі», «ңалың ңалмақо, «қалың ноғай» деген түрде
кездесіп отырады. Сол сияқты «ңалың тогай», «қалың жылқы» сиякты тіркестерде
де келеді. Бәрінде де көп, мол дегенді білдіреді). Ңарауыл төрт жағынан түгел қойып, Қалың цол ат түйіскен ңатарласып.
Мысы да дылды бадыр терең сайда, Қозының, дұлыныменен етін асып (И. Б.).
ҢАЛЫҢ МАЛ к ө н е. Ңыздыц ағайын-туысцанына цүдалыц үшін күйеу тара-
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пынан төленетін. мал (зат). Өзім аламын
деп, ңыздың бағын байлап отырғаны болмаса, цалың малын да түгендемей, ұрын
да келе алмай, өз әйелінен аса да алмай,
шырмалып жүр екен (М. Ә.).
ҢАЛЫҢ СОР Ауыр азап, цорлык.
Оңып жүрмін жиылып, ңаласында Орынбор, Күңдікте жүрген әйел ең, Арылмаған
цалың сор (Ш. И.).
ҢАЛЫҢ ШАТ Ну тогайлы тау саласы,
цойнауы. Атының басын бұрып ап, Зарлың бала киікті ұстамаңқа қуа берді. Киік
ңашты тауды өрлеп цалың шатца (М3).
ҢАЛЫС АДАМ [АҒАЙЫН] Ара ағайын; жашағайын, бейтарап жүрт. («Ңалыш»— парсы тілінде, дос, жолдас). Бак,шаға барғанда, баңшадан қайтып келе
жатңанда, жолшыбай цалыс адамдардан
да бізге жолығушылар көп болды (С. С.).
ҢАЛЫС ҢАЛДЫ [БОЛДЫ] Екі жацца
бірдей болды. Менің парталас жолдасымсың. Мен саған нем кетті ңарай алмаймын, цалыс цала алмаймын сенен!— деді
(3 .

ҢАМШЫ БОЛДЫ Түрткі болды, итермеледі. Абай сөзі ашылысуға цамшы бол
ды. Сол жайларды аңғарып отырған Тәкежан Абайдың бағанадан бергі тергеуіне
ырза емес болатын (М. Ә.). Төзімі жұңарып зорға тұрған колхозшының біріне
Ахметтің сөзі цамшы. болып кетті (Т. Н.).
ҢАМШЫДАЙ ҢАТТЫ 1. Қаншырдай
цатып арыцтады, ашыцты, жүдеді. Тізеден
сазда, іш жоқ, бауыр жоқ, цамшыдай ца
тып ңалған қайран мал, қырылуға тұр
(Ғ. М.). 2. Бапталды. Қамшъфай цатырып
жаратңан өңшең жүйріктері белдеуде тұратын (AT).
ҚАМШЫ ЖЕДІ [КӨРДІ] Үрылды,
таяц астына алынды; таяц жеді, соццы
көрді. Кет әрі, енді менен цамшы жерсің,
Үргізген анау байың тыным берсін. Бетімнен алдырушы сен ғой,— Маман, Тұра тұр
бұл бәйгеден атым келсін (М. Ә.). Жаманнан жесең бір цамшы. Ол сүйегіңе жетпес
пе? (ШС). Білек көріп бектерден, Тепкі
көріп байлардан, Қамшы көріп билерден
Ңалың қауым иленген (Жамбыл).

Д .) .

ҢАМА БӨРІК д и а л. Кәмшат бөрік
(Гур., Маң.).
ҢАМАЛ Б¥ЗДЫ 1. Қоршау, бекініс
бүзды, жаудың шебін циратты. Найманның ту басшысы, Байжігіт, ер Ңабанбай,
Беті ңайтпай ңабындап, Талай бұзған цамалды (Д. Б.). 2. Қиындыцты жеңді. Соныға малды жайып күзетіңдер, ¥йңы өлтірмес, қайрат қыл, бұз цамалды, Ит жегенше, Ңондыбай, Ңанай жесін, Ңұр жібер
мына ант ұрған кәрі шалды (Абай).
ҢАМ ЖАСАДЫ [ЖЕДІ, ҢЫЛДЫ, ЕТTI] Әзірлік цылды, цамданды; бітуін ойлады. Бұғанасы жаңадан бекіген жас эдебиет өрнекті жолға түсіп, келелі әдебиетке айналуға цам жасап, ңорлану керек
болды (М. Ң.). Өзінің күн ілгері цамын цылыті жиып қойған жігіттерін қару-жараң
асындырып, үкімет және халық мекемелерінің бәріне қарауыл қойды (С. С.). МТС
директоры Жомартовңа тракторлардың
көпшілігін колхоздарға жетістіруге цам
етпегені үшін сөгіс жарияланды (Ақт.,
Байғ.).
ҢАМ КӨҢІЛ Ренішті, өкпелі, цайғылы
көңіл. Оңыт бізді, әкетай! Қам көңілім
болсын жай, Надандықтан құтңарып, Ду
айта көр, құдай-ай! (С. Т.).
ҢАМҢА ТОН Қымбатты жібектен істелген сырт киім. Ңұлпырып тұрған бәйшешек, ңурай болар, солған соң. Хандар
киген цамца тон Шүберек болар, тозған
соң (Б. Ң.).
ҢАМТАМАСЫЗ ЕТТІ Жеткілікті дайындаті берді. Ескі өшіп, жаңаға орын беруге тиіс, ал жаңаның онан эрі дамуын
цамтамасыз ету керек (ЛЖ).
ҢАМШЫ БОП ТИДІ Жанына ауыр
(цатты) батты. Темірғалидың сөзі отырғандарға қамиіы боп тиді (3. Ш.).

ҢАМШЫ Ж¥МСАДЫ©ҢАМШЫНЫҢ
АСТЫНА АЛДЫ © ҢАМШЫ ОЙНАТТЫ Басы-көзіне царамай сабады, сілейте
үрды; зорлыц жасады. Иван Михайловичтің оғы біткенін сезген жуан оны бас салып екі ңолын артына байлап үлгірді де,
жуан ңырлы цамшының астына алды
(Ә. Ш.). Ңыздарды шайтан деп ойлаған
Ңұбекем иманын үйіріп кеп, кішкене қыздарды цамшының астына алады (С. М.).
Бұлар да елге түрлі салың салды. Бұлардың әскері де қалың бхкараның басына
цамшы ойнатты (С. С.). Болған соң бастан
ынтық оңала ма? Ондайлар бір ңисаймай
тіл ала ма? Дәйт десе, қорс етеді қыңырланып, Ақылы цамшы жүмсау ңолда ғана
(И. Б.).
ҢАМШЫ КЕСТІ ШАБАН Аяғын баспайтын, тым цырсау. Наталья аң ұмтылса,
қашып құтылар еді, астына мінгені есек
және цамшы кесті шабан есек (С. М.).
ҢАМШЫЛАР ЖАҢ Оң жағы дегеи
•мағынада. (Мініс көліктің «сол жағы»,
«мінер жағы», «оң жағы» «қамшылар жа
ты» болады). Нардың түрі жүдеу, бүйірі
солып, өркеші цамшылар жағына кисая
бастаған (ЛЖ).
ДАМНІЫ САЛМАДЫ Қамшы тигізбей
жүріп отырды. Ңайтарда тізгініңді гежеп
отыр, Таңымды цамшы салмай безеп
отыр. Бол да отыр бірдің соңы ызаң оба,
Тек ңана бір мөлшерді көзде де отыр
(I. Ж.).
ҢАМШЫ САЛДЫРДЫ Болдырды,
шаршады. Ерболдың жетекке аты бар-ды.
Өз аты намаздыгер шағында цамшы салдырып, белі босаңси берген (М. Ә.).
ҢАМШЫ САЛЫМ ЖЕР х а л ы қ т ы қ
ө л ш е м. Өте жацын, тым жацын жер.
Ей, шырағым, цамшы салым келмейтін
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жерге атты осынша терлетіп, ақ көбік
еткенің нең! (AT).
ҢАМШЫСЫН АЛЫП КЕЛУГЕ [БЕРУГЕ] ЖАРАМАДЫ Шірік, болжыр, колынан дәнеңе келмейтін. кісі мағынасында.
(Көбіне балаға байланысты айтылады).
Баламның цамшысын алып беруге жарамайтын немелер, жоғал! (AT).
_ ҢАМШЫСЫНАН ҢАН СОРҒАЛАҒАН
Қаныпезер, жауыз, зорлыты, билігі жүріп
тұрған. Аңқан жас, жосыған қанды есептесең, өтеуі үрім-бұтағыңа кетеді. Қамшыңнан цан сорғалап тұрып, кімге жөн
айтпаңсыңі (Ғ. М.). Ол жылдары цамшысынан цан сорғалаған дер кезі болса, қазір алпысқа таяп ңалды (Ғ. М.).
ҢАМШЫСЫН ҮЙІРЕДІ ДЕ ОТЫРАДЫ к ө н е. Ацырып, «бір шыбыцпен айдайтын», зорлыцшыл, озбыр кісі.
ҢАМШЫ СІЛТЕСІП КЕЛДІ Егесіп
келді, «сені ме!» деп кіжіністі. Жаз бойы
Ңұлан өтпес пен Ңұдайменденің кең шиырына сыйыса алмай, күнде цамшы сілтесіп келген екі байдың аядай жерге арва
тіресіп ңонып жатңандары жай да емес
сияңты (Ғ. М.).
ҢАМШЫ ТИГІЗБЕДІ Ңамшы салдырмай жүретін жүйрік ат туралы айтылады.
Балуан Шолаң атының кекіліне үкі, құйрығына шолпы таңты, мінгенде денесіне
цамшы тигізбеді (С. М.). Жануар, баяғы
торы аттың тұқымы ғой, осы төске жеткенше цамшы тигізбеді (AT).
ҢАМШЫ ҮЙІРДІ Қорцытты, хауіп
төндірді, күш көрсетті. Жыртқыш аңдай
анталап, Абайсыз Томға шүйілді: Көздері тегіс қанталап, Қамшысын ажал үйірді
(М. Р.). Үлыңтың урядник-стражниктері
сайлау үстінде орындарынан қозғалған кісілерді жазғырып, цамшы үйіріп мазалай
беруші еді (М. Ә.).
ҢАМЫН ЖЕДІ [ОЙЛАДЫ] Камцорына алды, жағдайын ойластырды. Тураушының жаманы Ағарғанын қағып жер,
Тураушының жақсысы Жан жағының цамын жер (ШС). Атадан жаңсы ұл туса,
Елінің ца,яіын жейді. Атадан жаман ұл
туса, Елінің малый жейді (Мақал). Ңалайда ңашңанына жетіп зейілі, Деді де
күліп қарқ-ңарк «Ңашса мейлі», Үрдырып барабанды барып сол күн, Алудың
шаш шаһарын ца'Мын жейді (РД). Сүйір
тілі сағаттың Көрсетіп тұр екіні, Отыр
ойлап ел цамын Партияның өкілі (С. Мәу.).
Шын жаның ашыса, Нұржанды құтқарып
алудың цамын ойла,— деді Ңалампыр
Ғалияға (С. М.).
ҢАМЫРЫ АШЫДЫ д и а л. Жаны
ашыды. Адамның цамыры ашитын жағдайлар көп кездеседі (Жамб., Шу).
ҢАМЫС ҢҮЛАҢ Қиған цамыстай суйip ңулац (ат). Шоқпардай кекілі бар, 7fамыс цұлац, Ңой мойынды, ңоян жаң, бөкен қабаң (Абай).

ҢАНАТЫНДА

ҢАМЫТ АЯҢ Талтац аяц. (Тізе тұсы
бір-бірінен ңашықтап барып біткен аяк).
Ералин күдістеу, щамыт аяц, ортадан төменірек бойы бар, отыздан аса жасы бар
жігіт (Ғ. Мұс.).
ҢАНАТ БЕРДІ Жігерлендірді, шабыт
берді. Ойласам жыр жазуға қалам тартып, Ойыма ең алдымен келесің сен. Желпінбей, шабыттанбай ңалам ңайтіп, Жырыма ұшқыр цанат бересің сен (Ж. М.).
ҢАНАТ БОЛДЫ Серік, сүйеу етті.
Жалғызымда қуат боп, Жаяуымда цанат
боп, Пана болған бір кезде, Ер Төстігім —
ең кенжем О да болсын сенікі (ҢЕ).
ҢАНАТ БІТТІ Қарцын алды, шабыттанды; демеп, шабыт берді. Халқының
әнін Абай өзінің мұңдасы етеді. Ойына,
азаматтың. еңбегіне цанат фітіретін сенімді серігі есепті санайды (М. Ә.). Үмтылдың, сүйсіне кеп бастың жерді. Ңолтықтан цанат біткен секілденді. Ңалауға жаңа дүние ірге тасын, Ңұлшына келіп сонда түрдік жеңді (Ң. А.).
ҢАНАТ ЖАЙДЫ Етек алды, өрледі,
дамыды, үдеді. Россия көлемінде күш
алып, цанат жайып, өрлеп өсіп келе жатқан өндіріс капиталы ол кезде базар іздеп
жалаңтайтын (М. Ә.).
ҢАНАТ ҢАҢТЫ [СЕРМЕД1] Талпынды, алға үмтылды. Сар дала сан ғасырдан келе жатқан, Аялап алақанға алдың
мені, Жазында жаңа дүние цанат цаццан,
Көгінде ұшсыншы бір жанның лебі
(С. Мәу.). Кейде қиял қияға ұрып, Көкке
цанат цағамын, Кейде бойды ыза буып,
Шалңып оттай жанамын (3. Ңал.).
ҢАНАТЫ БҮТІН СҮҢҢАР ЖО'Қ,
ТҮЯҒЫ БҮТІН ТҮЛПАР ЖОҢ Мінсіз,
к&містіксіз ешбір нэрсе болмайды деген
мағынада. Бұ дүниенің жүзінде Қанаты
бүтін сүццар жоц, Түяғы бүтін түлпар
жоц (ҢЖ).
ҢАНАТЫ [ҢАНАТЫНАН] ҢАЙРЫЛДЫ © ҢАНАТЫ СЫНДЫ0ҚАНАТЫНАН
ҢАЙРЫЛЫП, ҚАРАЛЫ БОЛДЫ © КА
НАТЫ СЫНЫП, ҢАБЫРҒАСЫ СӨГІЛДІ
Ең жацын (аяулы) сүйеніш-таянышынан
айрылды. (Бұл фраза «топшысынан үзілді», немесе «топшысынан сынды» деген
түрде де айтылады). Қайрылып сенің ңалды ма? Топшыңнан тиіп қанатың. Қанатынан цайрылған, Жалғызынан айрылған,
Ңайғысы көп атама, Сабыр ңыл деп айта
көр (БЖ). Балдағы алтын ақ болат Салайын десем ңын да жоң. Қанатынан айрылып, Ит алған қуда сын да жоң (М. Ө.).
Талауға түсвен ұрыдай, Ат-тонынан айрылған, Қанатынан цайрылған, Жасыған
жездей майрылған (Жамбыл).
ҢАНАТЫНДА ҢИЯҒЫ Аяулысы, ең
ардацтысы. Қанатьһмда цияғым, Табанымда түяғым, Алдыңнан шығып Сансызбай
Көкешім менің Төлеген Көрдің бе десе не
дейсің (ҚЖ).

ҢАНАТТЫҒА
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ҢАНАТТЫҒА ҢАҚТЫРЫП, Т¥МСЫКТЫҒА ШОҢЫТПАДЫ Еш жэбір-жапа көрсеттірмеді, циянат жасатпады, цорғаштады. Ғазиза жас күнінен бір үйдің
түгелімен еркелетіп алақанына салған
баласы. Еш уаңытта цанаттыға цацтырып,
тұмсыцтыға шоцытцан едоес (М. Ә.).
ҢАНАТЫМЕН ¥ШЬШ, ҢҰЙРЫҒЫМЕН ҢОНДЫ Сүйемелдейтін жацындары,
аға-іні, баласы бар кісіні айтады. Ңұс
цанатымен үшады, цүйрьіғымен цонады
деген ғой, біреуі ңанатың болса, біреуі
ңұйрығың болар, қабатыңа ала жүр (AT).
ҚАНАТЫН ЖАЗДЫ 1. Еелгілі болды,
танылды, ауызға ілінді. Шығып жүр зиялылар оңта-текте, Вола алмай ұйытңы да
жатқа, көпке, Жас сұңғақ жазым болды
Уәлиханов, Қанатын жаза беріп төңірекке (Ң. Т.). 2. Қамцорлыцца, цанатының
астына алды. Балапан басып шығарған
тауықтай төңірегіндегі жетімектерге цанатын жазып, абай боп жүретін (AT).
ҢАНАТЫН ҢИДЫ [КЕСТІ, ҢЫРЫҢТЫ] Сорлатты, сорын цайнатты, цадстын,
өрісін цысцартты. Сорлының ұрлап қара
атын, Жазьщсыз циып цанатын, Жапанда жаяу қалдырып, Жайым жоқ ңарғыс
алатын (Жамбыл). Қанаттарьін кессең де,
Сұңңар ңарға болмас-ты (БЖ). Нияздың
үйін қырып, цанатын цырцам ба деп отыр
ғой, — деді Жұматай (М. Ә.). Жұртңа
жайған сөздерін есітіп таныдым, цанатын
цырыцпай көз ашылмас,— деді Жиренше
(М. Ә.).
ҢАНАТЬШ ҢОМДАДЫ Үшатын цұсша икемденді, түйіле үмтылды. Уйретіп
аңыл не керек, Көңіліне барып қонбаса?
Лашын ұшпай калмайды, Ңос цанатын
цамдаса (М. Сұл.). Бірақ, бұлар қаншалық ңоразданып, цанатын цомдап келгенмен, Бақтығұл сасңан жоң-ты (М. Ә.).
ҢАН БАЗАР Шаршы топ, адамның
ығы-жығы толған жері. Көзінен жасын
ағызып, Қан базарда ңақты зар. Жүз ділда байға ңарыз бар, Соны бер де, ¥лымды ал (Ң. Әб.). Ңазекең келген кез —
шахтаның ішінің цан базардай ңызған
кезі еді (Ә. Ә.).
ҢАН БАСТЫ Бүл жерде цырғын-жойцын өлім мағынасында. Зұлым фашист
абжыландай арбасып, Бейбіт елге бэле та
лей жармасып. Озбырльщпен салды келіп
ойранды, Даламыэды кетті сел боп цан
басып (АӘ).
ҢАН БЕРДІ Жандандырды; жаңа өмір
орнатты. Меңіреу, мылңау далаға, Мүлгіген сай-салаға Ңала салып жан берген,
Жол жүргізіп цан берген (Қ. А.).
ҢАНҒА БАТТЫ 0 ҚАН
[ЖОСА]
БОЛДЫ 0 ҢАНҒА БОЯЛДЫ Қып-цызыл
цан болды, мерт болды. Өз ара жанжалдасып цанға батцан, Ішінде түрлі пітінә
толып жатқан. Басңаны өз қарнынан ойламайды, Мал берсе, ары түгіл жанын
сатңан (С. Т.). Біреуі — көк, біреуі — жер

тағысы Адам үшін батысып ңызыл цан
га. Ңар — аппақ, бүркіт — қара, түлкі —
қызыл, ¥ңсайды ңаса сүлу шомылғанға
(Абай). Әбеннің үйінде соқңыға жығылып цан жоса болған Айша мен Мүқа,
Әбен үшеуі ңапты (М. Ә.). Жаны сүйген
жары да өлді, Жау ңолында цанға батып,
Жалғыз ұлын тағы енді кім, Жүбатады
алдарңатып (А. Жұм.).
ҢАНҒА ЖЕРІК Қан цүйлы, цан цүмар, цара ниет. Ңан сорғыш қара жылан
ңалды өліп, Бір бала кезі келген кетті
ісөміп, Аңыры өз түбіне өзі жетті Ңашаннан ңара ниетті цанға жерік (Ө. Т.). Ал
берте кетті ңұнтиып, Садаңтан тартңан
оңтай боп Қанға сусап ңалмаң тұр, обатұғын оптай боп (Д. Б.).
ҢАНҒА ТОЯТТАДЫ [ТОЙДЫ] Ңанын
ішіп цұмардан шыцты, өлексе жеді. Елу
басы — ңұзғын, старшин — цанға тояттаған қаршыға, он басылар — күйкентай.
Әркім әліне қарай жүгіреді (М. Ә.).
ҢАНДАЙ ЗАМАН КҮН БОЛДЫ 0
ӘЛДЕҢАНДАЙ КҮН [ЗАМАН] БОЛДЫ
Басца түскен циын-цыстау тірлік мағынасында. Атасының аты кім болар, Анасының аты кім болар, Сұрап келгін, жеңеше, Қандай заман күн болар (ҢЖ).
Алдымызда әлдекандай заман бар, Ңатты қүшып, ңұшаңтайын беліңнен (Ңән).
ҢАНДЫ АЙҢАС Қан төгіс ұрьіс. Та
ты да тұрды күтіп алдан жорық, ¥лыды
аң бандылар алған торып. Қандьі айцас,
қатал күндер өте берді, Кейбіреу ңалды
арманда өліп (О. Ш.). Басталды цанды
айцастың кереметі, Сілкінді дүниенің
қиыр шеті. Тістесіп ңалдың катып бір
орында, Жаудың да осы арада жарылды
өті (Ң. А.).
ҢАНДЫ АУЫЗ 1. Жауыз, цаскүнем;
жыртцыш. Мен алыссам, келешектің жорытын іздеп талпынам ғой. Біраң, цанды
ауыз ңасңыр өзін жейтін жолбарыс барын
ойлай ма,— деді Абай (М. Ә.). 2. Мылтыц,
цару. Тасада мерген кезенген Қандьі ауызға жолығар (АӘ).
ҢАНДЫ БАЛАҢ 1. Зорлыцшыл, озбыр
адам туралы айтылады. Ңара бұлт жармық басып ел түндігін, Жортңанда аңсаған жұрт еркіндігін. Патшаның цанды
балац жендеттері Төндіріп даламызға өртін, зілін (Ң. Б.). 2. Қыран цұс. Ңанды
балац бүркіті түғырда жұтынып отыр
екен (AT).
ҢАНДЫ БАЛАҢ ҢАРАҢШЫ [ҢОРҢАУ, ¥РЬІ] Қан төгіп, ұрлыц ететін кісі.
Бұл кісі — белгілі Нұржанның жалғызы
Мұқатай мырза. Ңазір онша бай емес,
Байдан бірақ кем де емес. Цанды балац
үры емес, Үрлыңтан ңұр да емес (Ғ. Мұс.).
ҢАНДЫ БАСЫҢ БЕРІ ТАРТ! Қолыжа
ілін, «царріағыма түс» деген мағьінада
айтылады. (Бұл фразаны, көбіне, жол тосқан жортуылшы, аңшы, мерген, т. б.
айтады). Қанды басың бері тарті — деді
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Балуан аңға айтатын сөзін оған айтып,
тұра ұмтылды (С. М.).
ҢАНДЫ КӨБІК ЖҰТКЫЗДЫ Ойран
салды, цырып-жойды. Ңасарысқан. жауына, Қанды көбік жүтцызбай, Халыңңа
тентек атанбай, Ерлердің ісі бітер ме
(М. Ө.).
ҢАНДЫ КӨЗ 1. Қыран цүс туралы
айтылады. Томағасын тартқанда бір қырымнан, Ңыран цүс вөзі көріп самғағанда, «Төмен ұшсам, түлкі өрлеп ңұтылар»
деп, Қанды көз кайцаң кағып шыңса аспанға (Абай). 2. Қара ниет, зорлыц-зомбылыц. «Түркстан уәләиәтін алу — Дешті Ңыпшақ еліне сауда-саттық жолын
ашу ғана емес, әділеттік үшін күресу, өз
жерімізді, өз ңалаларымызды қайтып алу
және тілектес Моғолстанды цанды көз
Әбілңайырдан ңорғау (I. Е.).
ҢАНДЫ КӨИЛЕК ЖОЛДАС Айрылмас, ілшйдандас дос. Кешегі сұрапыл ¥лы
Отан соғысындағы ңарулас, цанды көйлек достары,м, кан төккен жерлерім, қаза
тапқан серіктерім көз алдыма елестейді
(К. Ңай.). Ңаражігіт атының басын бур
ды, Түспек боп цанды көйлек жолдасына
(Ң. Жүм.).
ҢАНДЫ КӨИЛЕК ЖАУ [ҢАРАҚШЫ]
Жацын адамын өлтірген дұшпан. Цанды
көйлек жауыңныц айтағына еріп, өзіңді
ңапкан күйігін цайтерсің (Ә. Н.).
ҢАНДЫ ҢАЛПАҢ КИДІ Көрместей
боп араздасты. (Бұл жерде бірінің басын
бірі жарып, ңан төгісуге дейін барған
дау-жанжал, ұрыс-керіс туралы айтылып
тұр). Ңарағай бойы ңар жауса, Жұтамайды сауысңан, Цанды цалпац кисе де,
Шыдамайды туысқан (ШС).
ҢАНДЫ ҢАНМЕН ЖУДЫ Өлген кісісі үшін кісі өлтіріп, кек алды. Бұл канды цанмен жуу, ңанды кек емес, халық
үкімі (Ң. Жұм.). Шуағым! О бауырым,
Шуағым! Өлем, жаным, жолыңда, Цанды
цанмен жуамын. Жоям, дұшпан, жоямын.
Шың! Шық! (М. Ә.).
КАНДЫ ҢОЛ Кісі өлтірген өиі мағынасында. Цанды цол мен араң ішкен ауыз
жиреніші барабар-аң шығар (Ғ. Мұс.).
Цанды цол залым әлде басқа біреуді өлтіріп, генералша киіндіріп, табытқа салып
ңойған жоқ па екен деп шүбэланды
(Қ. Ә.).
ҢАНДЫ МОЙЫН Күнәкар, цылмысты. — Е, керей! Азған арғын, уаң, най
ман! Сендерде ненің буы ңоңырайған?
Өлді деп Ңарауылдың бір жылкысы,
Үрыны цанды мойын таптың ңайдан?
(I. Ж.)- Цанды мойын айыпкер боп, түгел
Жігітек боп тізе бүгетін боп тұр (М. Ә.).
ҢАНДЫ ТЫРНАҢ [ШЕҢГЕЛ] ҢАРА
ЖАУ Цан цүйльі дұшпан, ескі жау. Мұғалім (жан-жағына кезек басын изеп)
ңош, ңош, жарықтыгым. Түн еді, меңіреу

ҚАН

ңара түн еді, үміт қарлығаштары! Цанды
тырнац кара жау, темір бүғау шырмады
ғой тағы! (М. Ә.).
ҢАНДЫ [ҢАН] Ш ЕЛЕК0ҢАН ШЕЛЕК, КӨК ТАҢЫМ Цанды балац үры,
әйгілі «бау кеспе», «сары тоцым» үры,
цанды балац царацшы. Офицер карсы алдында Ңарабаймен, Ңан құмар қара табан
цанды шелек (Ғ. Малд.).— Ңайсы? Анау
ма? — Сол.— Ә, цан шелек. Көрген екен
ғой (Ә. Н.).
ҢАН ЖАЛАДЫ 1 Таяц жеді, сабалды,
аузы-басы даладай цан болды. Сыздық
келіп, екеуі ңосылып, менің аузы-басымды цан жалатты,— деді Жақып (Ғ. Мұс.).
ҢАН ЖАЛАДЫ 2 Өлтіріп, кегі цайтты,
Өзің кел, Гудзар баба, шықпады еліңі
Атымның тартып гұрмын мыңтап белін.—
Шіреніп «шық шапшаң» деп тұрып алды,
Цан жалап /{айтпаймын деп алмай телім
(Р Д ).

ҢАН ЖАУҒЫР! қ а р ғ ы с . Цан бол,
цанға бат деген мағынада. (Бұл тіркестің
ңарғыс мағынасы солғындап, жай ңынжылу одағайы ретінде де айтыла береді).
Шырағым, айналайын, барма балам, Сіздерге Баянды айтңан ңандай адам? Ойында жоқ нәрсені ойға салып, Баламды
бір цан жауғыр қылған алаң (ҚКБС).
Цан жауғыр, баланың қай жылағаны есте
тұратын еді (F. М.).
ҢАН ЖАУДЫРДЫ 1. Sap илетті, азап
шектірді. Ханның бірі Абылай Аш бөрідей жалақтап, Ңарсы болған кісінің Цан
жаудырған басына (Жамбыл). 2. Түйіле
царады. Ңабағын цан жаудыра түйді
Кавказ, Ашьшған қарт атадай күйді Кав
каз (3. Ңал.).
ҢАН ЖАУСА ДА Цандай хауіп-цатер
төнсе де. Цан жауса да, қажуды білмейтін ғажап жігіт еді (Т. А.).
ҢАН ЖОҢ, СӨЛ ЖОҢ Боп-боз, өці
жоц, түсі жоц. Өзі жоқта Акбөкенді Наурызбайдың алғанын Байтабан естіген тәрізді. Бетінде цан жоц, сөл жоц, тістеніп
алған (I. Е.).
КАН-СӨЛДЕН АЙРЫЛДЫ Әбден жүдеді, түсі бүзылды. Абайдың жүзі цансөлден айрылып, наукастан түрғандай
(М. Ә.).
ҢАН Ж¥ТҢЫР! қ а р ғ ы с . Жатандыц көргір деген мағынада. Ей, цан жұтцыр бұзың, жайыңа жүр (AT).
ҢАН Ж¥ТТЫ 1. Цүса болды, цатты
цайғырды. Ңайғыменен цан жұтцан қасіретті кеудесіне толған запыранды бір
лықсытып: «Аңтар аямайды, балам»,—
дейді (С. О.). Сарыарңа асңар бел еді,
Ңайғыға төзді, ширады, Сарыарқа емес
ңалың ел, Цан жұтты зарлап жылады
(Б. М.). 2. Өлді. Қас дүшпан цан жұтты
(AT).
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ҢАН ЖҮРЕК Ыстыц жүрек; цамыццан көңіл. Ңан жүрегім қайғылы-шу,
Ңайрыла кет сен маған (Абай).
ҢАНЖЫҒАҒА БАЙЛАДЫ © ҢАНЖЫҒАСЫНДА КЕТТІ 1. Олжалады, сыйға берді. Көкпаршылардьщ цанжығаға
байлағаны ғой деп, тартыла-тартыла, сілікпесі шыққан серкені тастай берді (AT).
2. Ыцпалында кетті; шылауында кетті.
Кезінде сендей қыздың нешеуі қошемет
үшін-аң цанжығаға байланатын (AT).
Командир әр солдаттың цанжығасына
байлана алмайды (Б. Мом.). Сен деп есімнен айрылғаным жоң, білдің бе? Қанжығаңда кетейін бе? (М. Ә.). Жаңағы бір
маскүнемнің бар абыройдан бір-ақ айрылып, ңатынының цанжығасында кеткені
(3. Ң.).

ҢАНЖЫҒАҒА ҢАНДЫ БАСТЫ БАЙ
ЛАДЫ Жауды жеңді, жауыздан кек ал
ды. Тыншу болмас калың қайрат дайнамай, Қанжьіғаға цанды басты байламай,
Ңара жүрек, ңара қошқыл ңанменен, Үш
тосарлы, қанды ауызды майламай (I. Ж.).
ҢАНЖЫҒАДА ЖҮРДІ 1. Бүндағы мағына: жанында бірге болды, цасында
жүрді. Бала шіркін кашанға дейін цанжығаңда жүреді дейсің (С. Ш.). 2. Тәуелді
болды, ыцпалында болды. Әкесінің сөзін
екі етпейтін, цанжығада жүретін бала еді
(AT).
ҢАНЖЫҒАДАН ҢАН КЕШТІ Азапты, сергелдең күндерді өткізді. Ңазақ ка
зак болғалы, цанжығадан цан кешкен,
қонысынан ел кешкен талай жаугершілікті де көрді (Ә. Ә.).
ҢАНЖЫҒАДА КӨРІСТІ Ңьісылтаяң,
егесіі жерде жолыцты. Жаңсы,— деді ол
түрегеліп,— цанжығада көріскеніміздің
алды осы болсын (С. М.).
ҚАНЖЫҒАЛАС БОЛДЫ Бірге болды,
алыс-берістігі бар үзеңгілес болды. Асабаның ақсақалы — Сүйеу қарт, Есболдың
көп жыл цанжығалас болған қадырман
жолдасы, бір жағынан сүйек тістескен
ңұдандалы жекжат (Ә. Н.).
ҢАНЖЫҒА МАЙЛАНДЫ [ҢАНДАНДЫ] © ҢАНЖЫҒА ҢАНДАНДЫ, АУЗЫ
МАЙЛАНДЫӨҢАНЖЫҒА ҢАНДАНЫП,
МЫЛТЫҢ МАЙЛАНДЫ Олжалы болды.
(Аңшының сәтті сапары туралы айтылады). Үш қостың бар адамы бүгін мынау
арңардың өзі келіп өлгенін соншалың
жаңсы ырым көрісті. Бүгін цанжыға майланайын деп тұр екен десті (М. Ә.). Ауылдың алдыңғы Балажарма бойын бір оралып қайтса, бітіп жатыр, цанжығасын
цандап оралады (Н. С.).
ҚАНЖЫҒАҢ ҢАН БОЛСЫН © ҢАНЖЫҒАҢ ҢҮТТЫ БОЛСЫН! а л ғ ы с.
Бұл жерде жауға әктем болу, дұшпанды
жеціп шығу мағынасында. Заманында туған ер болсаң, жауға барғанда цанжьіғаң
цан болсын,— деді Арыстан (F. С.). Ңанжығам цүтты болсын деп, Байдалы ба

тыр дабылды, Ңара қасңа тұлпарға Арпабидай асатты (ҢамБ).
ҢАНЖЫҒАСЫН ҢАНДАДЫ Жауды
ойсырата жеңді, цырды. Жер ңайысңан
ңолменен Талай жерді шарладым, Ңалың
елдің ңамы үшін цанжығамды цандадым
(0. Ш.).
ҢАН ЖЫЛАДЫ Зар цацсады, зар
иледі. Ңан жылатцан халықты, ңарғыс
тисін, хан саған (М. Ә.). Айтарын айтса
да, өз сөзіне өзі күйіп, Ләйләнің іші цан
жылады (С. Шәр.).
ҢАН ЖЫЛЫМ 1. Болар-болмас жылы.
Мына суың цан жылым ғой (AT). 2. Бүл
жерде бірцалыпты, өзгеріссіз деген мағынада айтылып тұр. Мінезінде еш өзгеріс
болған жоң. Әдхам ңайнап тасығанда,
Ізбасар цан жылыш ңалпында кала берді.
Жас та болса — ауыр (Ғ. Мұс.).
ҢАН-ЖЫНЫ АРАЛАСҢАН к е к е
с і н. 1. Сүйек шатыс, царым-цатынасты,
алыс-берісі бар. Сендердің цан-жындарың
ертеден араласцан екен ғой (С. М.).
2. Арам ниеттес. Қан-жыны араласып
қалған неме ғой. Ңия алмады (С. Т.).
ҢАН-ЖЫНЫН ТӨКТІ Аузына келгенін айтты, аузынан ац ит кіріп, цара ит
шыцты.
Ңысқасын айтңанда,— іріген
ауыздан лаңылдап шығып, цан-жынын
төгіп, таза денені былғайтын шіріген сөздер (С. Төл.).
ҢАН КЕШТІ Кескілесіп соғысты, арпалысты. Сен соғыста цан кешкенде, олар
елде сенің ңамың үшін миллиондардың
бірі болып, жан аямай еңбек етті (М. И.).
Адам бар ісі бейне даладағы аң, Аң етіп,
надан етіп байлаған заң, Қан кешіп қабырғадан ңара күнде, Ат арты күң болмап па еді Айман-Шолпан (I. Ж.).
ҚАН КОБЕЛЕК ОЙНАДЫ © ШЫР
АЙНАЛДЫ © ШЫР КОБЕЛЕК АЙНАЛДЫ 1. Үйіріле айналып жүрді. Ңаңтығамақтыға Раушан мен Дәметкен де кірді.
Алдыңғы үй кең зал екен, залдың іші
иін тірескен адам. Қан көбелек ойнағандай, екеу-үшеуден қолтыңтасып, үйдің
ішін шыр кобелек айналып жүр (Б. М.).
2. Зырылдап дөңгеледі. Тиірменнің қанатындай шыр кобелек айналды (AT).
ҢАН КӨТЕРДІ Іліп ала жөнелді, ауыздан-ауызға, тез таратып жіберді. Деген
боп «батыр», «батыр» цан көтеріп, Ңажытты, ңұлағымды сол сасытты,— деді
Әлібек (М. Ә.). Оңаша алып сөйлеекен
Бекет деген бір сөзуар Көсе Ңодарға әр
нені шарлап кеп: «Ел аузына кім қакпақ
болады? Қан көтеріп әкетіпті»,— деді
(М. Ә.).
ҢАН ҢАЗА КӨТЕРДІ Жацыны өлді.
(Ңазаға ұшырағаны бар үй туралы айты
лып тұр). Үкім айтылған жоң. Бірақ, үкім
айтылып қалған соң ңайту да жоқ. Мен
сол үшін баласы мен бауыры өлген, цан
цаза көрген, бүгін қан жылап отырғаз
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...сорлы әйелдер өтінішін әкеп отырмын
ғой сізге (М. Ә.)ҢАН ҢАҢСАДЫ Қатты солцылдап,
жанға бата ауырды, зар илетті. Димылдаса цан цацсап сынған аяқ, Бір сүйек
бар сүйекті сырңыратты (Ң. Жұм.). Әбдірахманның тұла бойы мидан өткендей
цан цацсап кетті де, бір мезет сол жағы
тұтас ұйып қалған сияңтанды (X. Е.).
Тіпті, бір ит шиқан екен, шімірікпеді,
бедірейіп тұрды да алды. Мен цан цац
сап, таңды таңға ұрумен болдым (Ң. Тай.).
К АН ДАДСАТТЫ Зар жылатты, зар
еңіретті. Өткен қыста осы Мыңжасар тағы бір жазыксыз ауылдарды цан цацсатцан екен (М. Ә.)- Бағила мен Салиқа ит
пен мысыңтай. Бағила ызаланып, өршелене тап берсе, Салиңа оны жанды жерінен бір-ақ тістеп, цан цацсатады (Т. А.).
ҢАН Д¥ЙЛЫ [Д¥МАР] 0 ДАН ІШЕР
Жауыз; кәззап-үры. Барып жатыр бәрі
де Жүйрік пенен жорғалар, Соның бәрі
көмегім Қан цүмарды жеңуге (Жамбыл).
Тізе қоса алмадық. Болмаса бұл цан ішер
ояз, қан ішер ұлыкқа әлекті салар едік,—
деді (М. Ә.). Алатау, алые Нарын жерім
еді, Ел-жұртым аманында белім еді, Каптаған цан ішерге қарсы бар деп, Отаным
аң бұйрығын беріп еді (М. Ә.). Еңсебай
анда-санда: «Бәлем Тобықтының цан цүйлысы тек көзге көрініп кел»,— деп жүреді (М. ә.).
ДАН Ң¥СТЫ [Ң¥СТЫРДЫ] 1. Ауыр
дертке шалдыцты. Бағана жеген құйрығын ә дегенде-ақ тастады. Сүйте-сүйте
Ңараман Кесектеп цанды цұсады (АБ).
2. Азап тартцызды; іиікен-жегенін желкесінен шығарды, сығып алды. «Ңұнанбай
мені аяйын деп отырған жоқ. Ңандай
айламен цан цүстырса,м деп, соны ойлап
отыр»,— деді Балағаз (М. Ә.). Бұл толқынды тойтармай, Қан цұстырып қайтармай, Далар болсам, бар жорық Бекер болар, мезгіл жетті байқардай (М. Ә.)ДАН ДЫЛДЫ Қырды, жойды, циратты. Ңара жүзді хан-сұлтан, Ңайтіп жауап айтарсың Ңара ордаңды цан цылсам,—
деді Бекег (М. Ә.). Даланың аузын цан
цылды, Ңақпаның аузын шаң кылды (АБ).
ДАН МАЙДАН Қиян-кескі ұрыс; цызу айцас, тартыс. Жарқ-жұрқ етіп екеуі
айңасады, Жеке батыр шыққандай цан
майданға. Біреуі — көк, біреуі — жер тағысы, Адам үшін батысып ңызыл канға
(Абай). Осы күні, ескі дүниенің негіздері
қаусап кұлауға солкылдап тұрған мезгілінде, осындай цан майданда үн жоқ,
түн жоқ жай жатуға болмайды (С. С.)Бірге жүрген жолдасымды, Жапан түзде
жерледім, Тағы, тағы толып жатыр, Ңан
■майданда көргенім (С. М.).
ҚАННЕН КАПЕРСІЗ Ештеңемен ісі
жоц, алаңсьіз; аңдаусыз, бейцам. («Қапер»— ее, сана мағынасында; «ңаперім-
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де жоң», ңырғызша «қапарымда жоц»
дейді). Надя цаннен цаперсіз, ашық, сыңғыр даусымен жайдары күліп, достарымен әңгімелесіп барады (3. Ң.). Қаннен
цаперсіз сайға қарай аяңдап бара жатқан
Ботакөз, артынан біреу тап беріп ұстай
алғанда, селк ете түсіп, ңатты ңысңан
ңұшақтан сытылып шығуға жанталасты
(С. М.).
ҢАН САСЫДЫ [САСЫТТЫ] Қырылды. (Малды сойып, аңды қыруда да,
адамды ңыруда да айтылады). Әкемнің
осындай аңшылығынан біздің үй үнемі
цан сасыды да жатты (С. М.). Мергендер
дамыл алмай киікті атқан, Ауылды цан
сасытып топырлатқан. Киікті ойлай ма
екен тауеылар деп, Азайып бірте-бірте
келе жатқан (С. С.). Омархан әскерлері
яіеңілген елді қанға бояп, екі жүзге таяу
адамды дарға тартңан. Сайрам жерін цан
сасытцан (I. Е.)ҢАН СӘСКЕ Үлы, сәске, күн түске
таяу шац. Цан сэске. Күн бұлыңғыр. Ңиыршык қар қыламыңтайды. Жел ұйтқып,
әр тұстан бір шығады (Т. А.).
ҢАН СИДІ [СИГІЗДІ] Азар да, безер
болды; зыр цаццызды, зар цацтырды.
«Ңызыл отау» байларға бүйідей тиіп ке
ле жатса керек. Нұржан Маңатайы цан
сиіп отыр (Ғ. Мұе.)ҢАН СОҢТА Қаны аралас ет. Мықтыбай цан соцтаға семірген кәрі ңорқау
касқыр емес пе? (М. А.).
ҢАН СОҢТА БОЛДЫ Қызьілға кенелді, батты. Ңыпшаң та түгел жиды болыс,
биін, Ескене кетірді деп елдің күйін. Ту
бие, ту асауды ұстап сойып, Қан соцта
жаңа болды үлкен жиын (И. Б.).
КАН СОНАР Бірінші жауған цардағы
аңшылыц. («Сонар» — алғашқы жауған
ңар, оны «сонар қар» деп те айтады).
Қан сонарда бүркітші шығады аңға, Тастан түлкі табылар аңдығанға, Жаңсы ат
пен тату жолдас — бір ғанибет, Ыңғайлы
ықшам киім аңшы адамға (Абай). Біреуді.ң аң аулауға, цан сонарға шығайын деп
тұрғанда, әкесі (атасы) өледі. Атасын
естірткен кісіге: «Атан болса, сойылар,
атам өлсе, қойылар, мұндай цан сонар
күнде ңайдан табылар» — депті (АӘ).
ҢАН СОРҒЫШ Қанаушы, кісі ецбегімен күн керуші. Цан сорғыш қара жылан калды өліп, Бір бала кезі келген кетті
көміп. Ақыры өз түбіне өзі жетті, Ңашаннан ңара ниетті қанға жерік (Ө. Т.).
ҢАН СОРДЫ © ҢАНЫН СҮЛІКТЕЙ
СОРДЫ Әбден цанады; ацырет берді,
цорлады. Жер емессің, жалмауызсың мені
емген, Күш-ңуатты, цанды сорған денемнен, Тілегіме айырбастап тілегін, Шын
тұрмыска улы ңанжар кезенген!.. (Б. К.).
Асканның көп жұмысы баланың цанын
сүліктей сорып, ңұлағынан тартып тұрғызғандай тұралататын (Ң. Әб.). Борсың
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цысып жанымды, Сүліктей сорып цанымды (Т. Ж.).
ҢАН СОРПА БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] ©
ҢАН СОРПАСЫ ПІЫҢТЫ Әбден әбігерленді; циналды; цатты терледі. Күн бата
берген кезде, атты цан сорпа цып Ңарашоңыға жетті (М. Ә.). Аудандық қаладан
шығып, Асңар мен Асан асығып келеді.
Аттары цан сорпа боп, танау кақңан
күйде ауылға кеп түсті (М. Ә.). Осыдан
кейін бір жұма цан сорпасы шығып,
оларды дала жұмысына әзірлейді (ЛЖ).
Ңатты шабыстан аттың цан сорпасы шығыпты (AT).
ҢАН ТАЛАПАЙ ҢЫЛДЫ © ТУ-ТАЛАҢАЙ ЕТТІ Тұс-тұсца талап экетті. Ба
лык; бүгін де басып цалған болу керек.
Әне, көрдіңдер ме, шағалалар цан талапай цып жатыр (Ә. Н.).
ҢАН ТАРТТЫ Ажал-өлім шацырды.
Ажал жетсе, жігіттер амал болмас, Қан.
тартып түр, Ңозыкем оянбайды (ҚКБС).
Қан тартцандай ұсынса бес ңаруы, Бір
топ әскер шыға келді бір сайдан
(Ң. Жұм.).
ҢАН ТӨКТІ © ҢАНЫН СУДАЙ АРЫЗДЫ [ТӨКТІ, ШАШТЫ, ЖОСЫЛТТЫ] Қырып-жойды, өлтірді; цырғынға үшыратты.
Үзақ жылғы куған арман, мұраттың,
Тек ғұмыры болғаны ма аз-ақ күн? Қан
төксе де жыламаймын деп еді, О, жасаған, елді неге боздаттың (Ғ. Ң.). Бақыты
үшін туған елдің, Дәл бүгінгі жасыл белдің, Жаудың цанын судай шашцан, Екпініндей дауыл желдің (Ә. С.). «Ай-ай тазша, ай тазша! Атаңа нәлет, цу тазша!
Басыңды ңудай кесермін, Қаныңды судай
шашармып!» — деп жур екен (ҢЕ). Дұшпандың ңылған залымның Қанын судай
шашайын (М3). Қылышын ңанға боята,
Найзасын тасңа қайрата, Жауының ца
нын жосылтып, Тасями судай бората
(Жамбыл).
ҢАН ТҮКІРДІ Қан цұсу, жаны циналу мағынасында айтылып түр. Әлсіреген
ңажырлы ер Жау оғының көбінен Қан
түкіріп жығылды, Тиген соң оқ дөбінен
(С. С.).
ҢАН ¥РТТАДЫ Өлтірді. Абылай
әскерімен жүріп кетті, Жылыдай цан
үрттауға бүрып бетті, Жол жүріп бірнеше күн шеру тартып, Ңалмаңңа бейбіт
жатңан келіп жетті (С. С.). Ә, пұлын
пұштап, бұйымын цан ұрттап сататын әйгілі Шамун шайих нағыз мұсылман ғой
(Ш. X.).
ҢАН ШЕҢГЕЛДІ САЛДЫ Түйіліп келіп, өлім тырнағын жайды; өлім уысына
алды. Ңобыланды, Кесір Ңазан келдің
бе?... Қан шеңгелді салдың ба? Жазығы
жоқ, жаулық жоқ, Иен жатңан еліме?
(М. Ә.).
ҢАНШЫРДАЙ ҢАТТЫ 1. Арып жүдеді, инеліктей цатты. Жігіттер жаз бойы
көргенде, не көрді? Ашықңан баланы

көрді. Қаншырдай цатцан шеше мен жеңгені, ңатын-ңалашты көрді (М. Ә.). Оның
әйелі цаншырдай цатцан, сөл жоқ (Ғ. С.).
2. Суып жарады. Ай бойы суыған жүйрік
ңазір цаншырдай цатып, жарап тұр (AT).
ҢАНЫ Б¥ЗЫҢ [ҢАРА] Үнемі жамандыц ойлайтын арам адаш туралы айтылады. Баурыңа тартқан, Сырыңды айтқан, Сырласың сырт айналар. Ол цаны
бүзыц ұры-ңар Ңапысын тауып сені алар
(Абай). Отарбай үйіне жаңағы бар цаны
бұзыц сойңандар жиылып, Сармолланы
сыртынан ңұртып-жойып жатыр дейді
(М. Ә.). «Ей залым»,— деді Әбікеш цаныц
цара, Сені де балам бар деп тапты ма
ана. Шықпай ма шаян басып қабырыңнан, Дүреден ақ тәніме түскен жара
(Ж. С.). Қаны. цара сұмырай Ңатты басты
беліңді, Үн шығармай тұншыңтың, Шығара алмай шеріңді (Жамбыл).
ҢАНЫ БІР Бір кісіден, туысы жацын
кісіден, бір халыцтан шыццан адам. Сүтеке, Ңазақбайдың баласысың, цаныц
бір; ... не Сілдің? Айт! (С. М.).
ҢАНЫ ЖЕРГЕ ТИМЕДІ [ТАМБАДЫ]
Қолға түспей, цадірі артты. Биылғы кыста Семей қаласында шетімізден энші,
аңын боп атақ алып ңайтпадық па! Ңалада ңыз ұзатылса, келін түссе, осы біздің
бірде-бірімізді қолға түсіріп, өз мәжілістерінің шырайын ашуға сонша құштар болды! Тіпті цанымыз жерге тиген жоц
(М. Ә.). Ол андағайлап көрініп тұрған —
мұнай айыру заводының трубалары. Бұл
шығаратын өнімінің цаны жерге тамбайды
(ЛЖ).
ҢАНЫ КЕПТІ [КЕУІП ОТЫР] Қаңсып
шөлдеді. Қаным кеуіп шөлдеп барамын.
Күндіз шөлдеп, өлер халге жетемін де,
түнде шық түсісімен шөптің шығын жалап, жан шаңырамын (Ә. Ә.). Шөлдеген
түні бойы цаны кеуіп, Боз тұлпар тықыршыды жерді теуіп (Ә. К.).
ҢАНЫ ҢАЙНАДЫ Ызаланды, цатты
күйінді. Кемпір цаны цайнап, тағы ақырып, ңазанда тұрған ыстың шөмішті жұлып алып кеп Марңабайдың жалаң бас,
баңырдай басына шүйде тұсынан беріп
кетті (М. Ә.). Ңасіретті ңара толңын қайғы
көріп, Қан цайнап әзер шыңтым ішім куйin, Білмеймін ол не нәрсе тұрған зарлап,
Ңулардай құрт жинапты халыңты алдап
(С. Т.).
ҢАНЫ [ҢАНЫНА] ҢАРАЙДЫ Ашуызаға булыцты, түңіле ыза болды. Абай
сонша қабынып, цанына царайғандай, от
ца түсермендей боп келген екен (М. Ә.).
Елден су сұрап ала алмаған бақаның ца
ны царайып, әудем жердегі ңұдықңа сүйретіліп, намазшамда әрең ілігеді ғой (ЛЖ).
Біреудің ңолында өлгендей боп цаныма
царайып жүрмін (М. Ә.). Ңайысар деген
үмітпен болыстың бетіне қарай бердім.
Ңараған сайын, оның цаны царая түскенін
көрдім (Ә. Ә.).
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ҢАНЫ ҢАС Қарсы, өштес; жау. Масғұтовтың байларға цаны цас (С. М.). Сол
десе, әйтеуір, цапы цас, атын есітсе-ақ,
тыржия ңалады (AT).
ҢАНЫ ҢАТЬІП АЛҒАН Ашуға булығып, ыза кернеді. Бір жан тырп етпеді.
Бибіжамал балаларын бауырына қысып,
балықшылардың арасында тапжылмай
тұр. Кәлен цаны цатып алған. Үн жоқ
(Ә. Н.).
ҢАНЫ ҢАШТЫ 1. Қуарды, өңі бозғылт тартты. Көгеріп жатыр балуан цаны
цашып, Көргеннің бәрі аясты жаны ашып,
Балуаны жыққан арғын шуылдап жүр; —
Аруақ ңолдады,—деп, көңілі тасып (I. Ж.).
Тұрмыс езген дал ңылып, Қаны цашцан
өңінен. Солңылдай басы қаңғырып, Сорғалап жасы төгілген (С. Мәу.). 2. Өңі бұзылып, үрейленді. Далаға шьщқан Ңаншайым, Сөзге келді қырық жігіт. Мына
сөзді есітіп, Ңаншайым цаны цашады
(БатЖ.).
ҢАНЫ ҢЫЗДЫ Делебесі цозды. Ңызба жігіт Шапай кейде еседі, Кедей десе
мерейі үстем өседі. Қаны цызып, жігерленіп от болып, Бой тежетпес жұрттың
айтңан өсегі (Б. М.). Мейрам ашып ештеме
айтқан жоқ. Ардаң аты цанын цыздырып
жіберсе де, тасыған іш терең арнадан аспады (Ғ. Мұс.).
ҢАНЫ МОЙНЫНДА КЕТТІ Віреуді
жазыцсыз өлтірді, кісінің обалына цалды.
Наңаң бір кісіні өлтіріп едім. Соның цаны
мойнымда кетіп барады деп жылайды
(ҢЕ).
ҢАНЫНА СІҢДІ Үйреншікті болды,
әдетіне айналды. Батырлық, ерлік, жерін,
елін ңорғау цанына мықтап сіңген дәстүр
болғанымен, ңазақ халқы бұл заманның
соғысын көрген емес (М. Баз.). Қанына
сіцген әдеті ғой, ңайтіп ңойсын (AT).
ҢАНЫНА ТАРТТЫ Шыццан тегіне
бұрды. Кәрі қыран көре алмағанды жас
қыран іледі Тек айтарьгм: цанына тартпағанның қары сынсын дейді ңазақ (I. Е.).
ҚАНЬША ¥РЫҢ ЕКТІ Войына жацсылыц сіңірді. Жолын қыл!— деп баламның,
Ңарт атаң жасын төкпей ме? Ңарт тілеуі
ңабыл боп, Қанына үрыц екпей ме?
(Д. Б.).
ҢАНЫН ЖҮКТЕДІ Біреуді жазыцсыз
өлтіріп, обалына цалды. Е, шырағым, жасым сексенге келгенде, біреудің цанын
жүктеп не қылайын — деді (ҢЕ). Ол өмірге біреудің цанын жүктеп барып, тәңірі
алдында ңара бет болмасын, не де болса
шынын айтсын (ҢЕ). Ңозыкең әр өнерді
бастайды енді, Көңіліне жамандықты қоспайды енді. Нетейін цанын жүктеті осы
иттің деп, Анадай жер лаңтырып тастайды енді (ҚКБС).
ҢАНЫН КЕШТІ Өліжге бүйырмады.
Сонда уәзір: Бір қасың цанымды кешсеңіз
айтамын — дейді (ҢЕ).

ҚАҢЫРЫҒЫ

ҢАНЫН ҢАҢ ҢЫЛДЫ Әбден езді. Секілді ат төбелі алпауыттар Сорғанын ца
нын цац цып халықтардың, Ол түгіл орыстың өз бұқарасы Еріксіз талау көріп тарыққанын (Ү. К.).
ҢАНЫН ҢИДЫ Өлтге басын тікті .
Ішіңнен шықты айғайлап Аманкелді еріңіз, Қ ан ы н цпып халық үшін, Аттанды
жауға белсеніп (О. Ш.).
ҢАНЫН ҢЫЗДЫРДЫ Еліктірді, елітіп
әкетті; намысын цоздырды. Шұбыртпалы
Ағыбай батыр жайындағы аңыздар кәдімгідей цанын цыздырып, қиялына от тастайтын (I. Е.).
ҢАНЫН
ТОРСЫҢҢА
БАЙЛАДЫ
[ҢҮЙДЬІ] Ештеңеден тайынбады. Курнос
Йванның жігіттері мылтықтан ңорықты
ма, әлде, оның дәл қазір ңамыс арасынан
цанын торсыцца байлап шыққан суық түрін таныды ма, әйтеуір, ауылға кірмей,
сырттан торуылдап жүрген-ді (Ә. Н.). Ңазір бұның да көңілі қарайып, цанын тор
сыцца цүйып алған шағы (Ә. Н.).
ҢАНЫН ҮРТТАДЫ [ІШТІ] Жалмады.
өлтірді, басын жүтты. Сопысынсыи, хак
десін, хакты ұмытсын, Әділетсіз бір жастың басын жұтсын. Қайнап тұрған цаным
ды ішкенменен, Ңаңсыған, қатқан ішін не
жылытсын (Абай).
ҢАНЫН ІШІНЕ ТАРТТЫ Ызаланып,
жарылып кете жаздады; кегі, цатты ызасы келді, Оразбай мен Семен топтан оңаша шыққанда цандарын ішіне тартып,
ңатты ңорланып, үлкен кекті ашумен сыр
түйісті (М. Ә.). Шабдар офицердің көзі
Максимнен басқаны көретін емес, цанын
ігиіне тартып, ңылышын сілтегелі тұр
(Ә. Ә.).
ҢАҢҒЫ БАС Қ айда болса, сонда жүре
беретін цы.дырма адам. — Үйге сол екеуі
тағы келе ме?— деп баж ете түсті.— Қаңғы бас екен түге өздері!— деп теріс айналып кетті (С. Төл.).
ҢАҢҒЫРТЫП ЖІБЕРДІ Қуып, сандалтып жіберді; тентіретті. Атаңа нәлет, тоғыз би! Қаңғыртып бізді жіберді-ау, Дүние малды көре алмай (А. Аз.).
ҢАҢҢУ СӨЗ Орынсыз айтылған пікір,
жаңсац сөз, өсек. Төлеген цаңцу сөзді құлақңа ілмей, түн қатып үйіне кетті (ЛЖ).
ҚАҢТАРДАҒЫ БУРАДАЙ Ашулы, цаһарлы деген мағынада айтылады. Ңаңтардағы бурадай Екеуінің еттерін Жеуге
дайын турамай, Ңалш-қалш етіп біреу тұр
(I. Ж.).
ҢАҢТАРДА ҢАТҢАН МҮЗДАЙ Сірескен, өте суыц көңіл мағынасында. «Ә,
Ағыбайдың Жамантайға деген бітпес end
бар деуші еді, рас екен. Үнінде цаңтарда
цатцан мұздай бір мызғымас зіл жатыр>
ау!» (I. Е.).
ҢАҢЫРЫҒЫ ТҮТЕДІ Аццасы кепті.
Қаңырығы түтеп, тұрасы таусылған шер-
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менде шал жапан түзде шөліркеп, мұрнынан аққан маңкасын сорып, сусындайды
(ҢЕ).
. '
ҢАҢЫРЫҒЫ ТҮТЕП ЖҮР д и а л.
Тарығып жүр, кемшілікте жүр (Алм.,
Шел.).
ҢАПА БОЛДЫ1 [IHEKTI] Уайымдады, цайғырды, ойы самарцауланды. Жалғызынан айрылған сорлы әкем қайғымен
цапа боп, о дүниеге сапар шегіпті (Ә. Ә.).
Не шара айтңан сөзім ем болмаса, Сұңңармен сұксыр үйрек тең болмаса, Сен үшін
мұнша цапа болмас та едім, Алды-артым
бәрі қысңа, кем болмаса (С. Т.). Сұйылып
бара жатыр еоңғы сөзің, Сен үшін талай
цапа шеккен едім (Айтыс).
ҢАПА БОЛДЫ2 Ауа цапырыцтанды,
ауа ауырлап, дем алуға мүмкіндік болмады тынысты тарылтты. Үйдің іші цапа
болуынан ба, элде ңызына сөйлеуінен бе,
басымнан сорғалаған тер аяғымнан бір-аң
шықты (С. М.).
ҢАПА КЫЛДЫ Уайьімға түсірді, цайғыға батырды. Жас өспірім замандас цапа
цылды, Сабыр, ар жоң, аял жоқ, ілді-жұлды, Тұрлау ңылып еш нәрсе басқара алмай, Сенімі жоң серменде өңкей жынды
(Абай).
ҢАПАС БОЛДЫ Абацты, түрме болды.
Әлі де өзге күнде алдыма шығары жок.
Бірақ, күйім жадау болған соң, өз үйім
өзіме цапас болды (М. Ә.).
ҢАП, ӘТТЕГЕН-АЙ! Өкініш, санын соғып цалу шағынасында айтылады. («Ңап»,
«әттеген-ай» сөздерінің орны ауысып та
ңолданылады; «Ңап, сені ме!» сияңты
тіркес жиі ұшырайды). Бір сараң кісі үйіне келген жол-жөнекей ңонақңа: «Дәм
ауыз ти дейін десем, цan, әттеген-ай, май
жок, ұн болса, біреуден ңазан сұрап, са
ган тамақ дайындар ем»,— депті (AT).
ҢАПЕРІНДЕ ЖОҢ Ойында жоц. Белімен байланып салбыраған бұрғышының
цаперінде хауіп жоц (Ғ. С.).
ҚАПЕРІНЕ АЛМАДЫ [КІРМЕДІ, КІРІП ТЕ ШЫҢПАДЫ] Хауіптенбеді; алаңдамады, мэн бермеді. Мұның аяғы бір пәлеге апарып соғар-ау деген ой оның цаперіне де кіріп шыцпады (ҢӘ). Жұрттың
дүрлігіп жүргені оның цаперіне кіріп те
шыцпайды. Әй осы, тау қозғалса, ңозғалмас жер ауырлық-ай (AT). Пеш пысынатып қанша зықысын алса да, Таняның
жүзінде иненің жасуындай да ренжіс жоқ.
Үйдің тарлығы, тұрмыстың шалалығы —
сондайдың бірде-бірі оның цаперіне де
кірмейді (М. И.).
ҢАП ЕТКЕНДЕ д и а л. Алғаш, алдында. Мен оның ойын цап еткенде-ац түсіндім (Шығ. Ңаз., Болын.).
ҢАПИЯ ЖЕРДЕ СӨЗ ТАПҢАН Қиын
мезетте, табан астында жауап айтцан. Ңысылшаң кезде уәж тапқан, Ңараңғыда жол
тапқан, Қапия жерде сөз тапцан. (АӘ).

ҢАПСАҒАЙ ДЕНЕЛІ Үлкен, екі иығына екі кісі мінгендей, ірі түлғалы. Үзын
бойлы, цапсағай денелі, елуден асып кеткен қыпшаң батыры Дулатұлы Иманнан
Жоламан өткен жылы аң патшаға ңарсы
Ор мен Үлытау ортасындағы Арғын, Ңыпшак, Алшын, Жағалбайлы, Жаппас руларының көп ауылының ереуіл көтергенін
естіді (I. Е.).
ҢАП САЛДЫ Қайыршыландьі, садаға
сұрады. Кешегі елдің бір байын Бір түнде
қалай мұнша алу? Ояна келсе, дап-дайын
Ңайыршы болу, цап салу (Абай).
ҢАПТАЛ БІЛДІ д и а л. Жацсы білді,
терең білді. Естабай ақын рулар тарихын
цаптал білетін кісі (Сем.: Абай, Ақс.).
ҢАПТАЛДАЙ ШАУЫП СӨЙЛЕДІ
[ЖАРЫСА СӨЙЛЕДІ] Киліге, цосарласа
сөзге, эңгімеге араласты. Қапталдай шауып, жарыса сөйлеп көлденеңдей берді
(AT).
ҢАПТАЛДА ҢАЛДЫ Жарыса, бір жац
жанынан зьишырай цалып жатты. Машина
айналаны дөңгелетіп, Келеді ойдан орғып,
дөңнен өтіп, Қапталда цалып жатыр жазғы дала, Көк ала көбелегі көлбең етіп
(Ә. А.).
ҢАПТАЛ КӨПШІЛІК Былайғы /жұртшылыц, цалыс цалың жұрт. Қаптал көпшілік Танакөзді ауыл Советтің төр ағасы
етіп сайлады,— деп естіртті Теміржан
(Ғ. Мұс.).
ҢАПТАЛ ШАПАН Қалың киім үстіне
киетін аумацты киім. Көкбайдың мынадай
сары аяз, саңылдаған ңыс күндерінде елтірі ішік, бояулы тон, күпі, цаптал шапан,
саптаманы тастағаны ңызық (М. Ә.).
ҢАПТАЛЫНА АЛДЫ д и а л. Ңарауьіна алды. Әркім өз цапталына алу үшін
тырысады ғой (Ң. орда, Арал.).
ҢАПТАЛЫНА ЕРМЕЙДІ [КЕЛМЕЙД1] Соңына да ілесе алмайды, шаңына да
ілесе алмайды. Шапңан сайын өрлейді,
Ңұлашын жайып сермейді. Ңатар ұшңан
қаз бен ңу Қапталына ермейді (БЖ).
ҚАП ТАУЫ 0 ҢОЙҢАПТЫҢ ТАУЫ
к ө н е. Алыстыц, тылсым күш өлшежі,
биіктік өлшем-межесі болған. шекен-жай.
(«Ңап»— араб сөзі, ұшы-ңиыры жоқ, бүкіл
әлемді орап алатын тау деген үғымды береді). Хасен ел-жұртын, мал-мүлкін тастап, ңаңғырып ғашығын іздеген... Неше
ай, неше күн михнат шегіп, жол жүріп,
Қап тауынан асып, бір бәйтеректің түбіне
келіп, тынығып жатқан (С. С.). Басынан
Қап тауының қора қылдым, Бітер деп бес
мың жылқы, жора қылдым, Топан су тау
басына дамыл бермей, Ңылмасқа енді по
ра тоба ңылдым (ҢЕ). Кеудесінің кеңдігі
Қойцаптың тауы сыйғандай (АӘ).
ҢАП ТАУЫНДАЙ Молдъщ, үлкендік
өлшемі. Бойында Қарағанды сан ғасырға
Жетеді Қап тауындай мол мұрасы, Дегенде Караганды немістердің Үрпиіп тік тұра-
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ды тебе шашы (Е. К.). Қап тауындай байлыққа ңап та бұйым болып па? (AT).
ҢАП ТҮБШЕ ЖАТПАҒАН © ҚАП
ТҮБІНЕ СЫЙМАҒАН © ҚАБЫН ЖАРЫП
ШЫҢТЫ Өткір, тесіп шығар, тек жатпас.
Ңап түбіне сыймаған Таза болат мен едім
(ШС). Ақ алмас, алтын сапты қылышымай... Жатпайды асыл пышад цап түбінде,
Шыцтың ба цабын жарып ырысым-ай
(Ш. Ж.). Асыл пышақ цап түбінде жатпас
(Маңал).
ҢАПЫ [ҚАПЫЛ] БОЛДЫ © ҢАПЫ
[ҚАПЫДА] ҚАЛДЫ [KETTI] © ҢАПЫДА ӨТТІ Аңдаусыздыц, цамсыздыц әкініші туралы. айтылады. Бұ-дағы ңанжардайын айңаспай ма, Оныңа болмаймын
деп шайқаспай ма, Қапы болды, білмеді
аямасын, Сезгенде бір кісімен шайңаспай
ма (А. А. Ң.). Қапыда өткен. дүние-ай,
Халқымның көрген қорлығы, Хандардың
еткен зорлығы (М. Ө.). Сілтер семсер бар
болса, ңалай сілтесең де цапы кеттім дейтін күнім емес, тек сол ғана!— деп тоқтады (М. Ә.). Хаттарым — достар көңілдес,
майдандас, өмірлес, Ол ол ма, не бар бүкпелеп, Қапыда кетсең — өлімдес (М. Әл.).
Өлем деген ойда жоқ, Күнәсы бар да, тәубе жоқ. Қапьі цалған жиырма бес (Б. Ө.).
Ңайтты ма көңіл бетімнен, Яки бір цапыл
цалды ма? Өткен күнге өкінбек, Ьәм үміт
жоқ алдымда (Абай). Қылышпенен өлтірсем, қиқаладың дерсің сен, Найзаменен
өлтірсем, мидаладың дерсің сен. Оадақпенен өлтірсем, цапыл цалдым дерсің сен,
Мылтықпенен өлтірсем, жазым қалдым
дерсің сен (ҢБ).
ҢАПЫ ЖІБЕРМЕДІ Көз жазбады, көз
алмай царады, мүлт жібермеді, аңдыды.
Күләнда солдаттарға қосылып алда бара
жатса да, кейінірек келе жатңан Ержаяның бар ңимылын цапы жібермеді (Т. А.).
Жазушы деген өмір бойы сахнада жүретін
адам. Жүрт көзі оның эр адымын цапы
жібермейді (Т. А.).
ҢАПЫСЫН [ҢАПЫЛЫСЫН] ТАПТЫ © ҢАПЫСЫЗ СӘТІН БАҢТЫ Аңсыз
сәтін, кезецді шағын, цолайлы тұсын дәл
басты, тапты; байцатпай, орайын келтірді.
Нанды жағалай оұрап жүріпті. Ешкімнен
нан шьщпапты. Сонсоң, бір мұжыкңа біздің екі жолдас цапысын тауып кім екенін
айтыпты (С. С.). Түнде күзет күшті көрінеді. Қапысын тауып күндіз бұзу керек
(Ғ. Мұс.). Тәңірберген тыйып тастады: —
Жә, жетісетін ештеңе жок, аулың әлі ңатерде. Менің тілімді алсаң, болыс аға, жау
басшысыз қалды. Енді қолда бар жігіттерді тез ңаруландырып, цапылысын тауып,
бұйңыт соғу керек (Ә. Н.).
ҢАПЫЛ ЖОҚ Өкініш жоц. Ңартайып
өлсе, цапыл жоц (Мақал).
ҢАРА АЗЫҢ Ет-майдан басца тамац.
«Асыра сілтеуден» азайып қалған мал
басын қалпына келтіру үшін, әр тұяқты
есепке алып, «тышқан мұрнын қанатуға»
тыйым салынған қазаңтың үйреншікті еті
21-160
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тісіне тие ңоймаса да, қара азығы мен
ағарғаны молайып, ел еңсесін көтеріп ңалған кез (Т. А.). Ағарған жоқ. Қара азыц
емге жоқ. Балық бірде болса, бірде болмай
ңалады (Ә. Н.).
ҢАРА АСЛАН АЙНАЛЫП ТҮСКІР!
ң а р ғ ы с. Васыңа цара күн тусын!
ҢАРААСПАНДЫ ЖАУҒА [СУҒА]
АЛДЫРДЫ © ҢАРААСПАНДЫ
ЖАУДЫРДЫ [ТӨНДІРДІ, ТӨҢКЕРДІ] Уайымцайғыны, хауіп-цатерді асцындыра айтты.
Бұл от қайтып бықсымасын десең, жаудыра бер царааспанды мынаның төбесіне!
Үшыр зәресін! Сонда сенің ңасыңда ойнайды (М. И.).
ҢАРАБАЙДАЙ ҢАНЫПЕЗЕР [САРАҢ] Мейірімі жоц, сараң адам туралы
айтылады.
ҢАРА БАЙЛАДЫ [TIKTI] к ө н е. Кісісі өлген үйдің (ауылдың) цайғы-цасірет
белгісі (цара мата, цара киім т. б.) туралы
айтылады. Махамбет ңашып барып Ансарыға Ңамады Ңұрайышты Хұт тауында.
Тас тиіп, омырылып екі тісі Ңамза өліп,
цара байлап тұрғанында (Ң. Әб.). Байда
лы сүйекті орналастырып болысымен, сол
өлік үстіне тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне өз қолымен өкеп цара тікті (М. Ә.).
ҢАРА БАЙЫР 1. Күш көлік аты.
2. Арғымац пен цазацы жылцыдан туған
будан.
ҢАРА БАҢЫР Жезден, мыстан жасалған тиын-тебен. Молдекесі, шэкіртіңе батаңды берші,— деп, келген сайын әжем 5
тиындың цара бацырды бармағына қыспай жіберген емес (Б. М.).
ҢАРА [АЛБАСТЫ] БАСҢАН Оңбаған,
ісі цырсыццан. Қара басцан, қаңғыған
Ңас надан нені ұға алсын. Көкірегінде
оты бар Ңүлағын ойлы ер салсын (Абай).
ҢАРА БАСТЫҢ ҢАМЫН ЖЕДІ Өзініц
ғана пайдасын көздеді, өзінен өңгенің цамын ойламады. Ыбырай: Қара басым
үшін цам жемеймін, (М. А.).
ҢАРА [ҢАРАҚАН] БАСЫ 1. Соца,
жеке басы; тек өзі, өзі ғана. Қара басы
бұл мәселені өзгеше түсінді (AT). 2. Жай
бұцара, царапайым халыц мағынасында.
Өлкенің көркі тал болар, Өзеннің көркі
жар болар, Жігіттің көркі мал болар. Ма
лый; болса, ңарағым, Қара басыц хан бо
лар (ҚЖ).
ҢАРА [ҢАРАҢАН, ҢАРАҢАН ҢАРА] БАСЫҢА КӨРІНГІР қ а р г ы с . Бэле
өз басыңа ғана келсін, өзгеден белек келсін!
ҢАРА БАУЫР Без бүйрек, цаскөй
жан; цайыръшсыз, цатыгез адам. Берді
бастаған өзге бригадалар да, Аяжандар
да тегіс жиылған еді. «Әттең, қандай цара
бауыр екен?», «Әттең, осы дұшпанды дол
га берсе-ау»,— десті (М. Ә.).
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ҢАРА БЕТ [ЖҮЗ] Үятсыз, арсыз; бетпац; цаныпезер. Раңымсыз цара бетінде,
Зұлымдың, зорльщ ниетінде, Адамдық
жылы шырай жоқ (Жамбыл). Бұзаубақ
ызаланып, долданып, буынып сөйлей алмады. Келішпегіне тісін қайрап, даусын
күшпен аңырын шығарып ңұшырланды :— Ңара бет!... Гуля жәбірленіп: —
«Мен теріп келейін» деп болмай кеткен
өзі. Мен іс ңылып отырып қалдым. Әйтпесе ерінді деймісің!... (С. С.). Үлкенге сәлемің жоқ, Аманың жоқ күн туды не басыңа жүзі цара (Жамбыл).
ҢАРА БОЛДЫ Ес болды, бас-көз бол
ды. Балам тым жас болса да, үйге баскөз цара болып отырды (AT).
ҢАРА БОРАНДАТТЫ Ызғар шашты.
«Мұңаттым» деп, «ңара жерге отырттым*
деп, цара борандатып Оразбай, Жиреншелер кеткенде де, өзінің бұл күндегі ісіне,
еңбегіне ойы берік, бойы бекем Абай селт
етіп шіміріккен жоц (М. Ә.). Көзің жеткен
сұмдығың болса, ашып айт! Әйтпесе, цара
борандатпа!— деді Мырқал (Ә. Ә.).

ҢАРА ДАУЫНА БАСТЫ © ҢАРА
ДАУЫН ҢОЗҒАДЫ Ескі әдетіне басты, ко
не сарынға салды. Артынан Сырбай сопымолдалардың тіксініп ңалған ажарын көрді де, «осы қазақтың қара дүреініне салып-ақ сөйлейінші» деп, өзінің өр кеуде
цара дауына басты (М. Ә.). Шырағым, ца
ра дауыцды цозғамай қоя тұршы! Мұндағы жұрттың сенен басқа да шаруасы басынан асып жатыр (AT).
ҢАРА ДҮРСІНГЕ БАСТЫ [САЛДЫ]
Еүл жерде дөрекілік, ожар мінез көрсетті
деген мағынада. Оның [Сәулеяің] ңабағынан ызғар шашу себебі де күйеуінің кесірі
екенін Ңадиша енді білді, бірақ, оны елей
қоймай, цара дүрсінге басып қолын бір'
сермеді (Ә. Ә.).
ҚАРА ЕСЕККЕ ТЕРІС МІНГІЗДІ Өсекке таңды, атына кір келтірді. Әкеде абырой, қызында ар калдырмайды мына
жұрт! Қара есекке теріс мінгізеді (Ғ. М.).
ҚАРА ЕТ Нансыз, басца цосымшасыз
таза ет. Біркімбайдың үйі ңамырлық ұн
таба алмай, қонақтарға цара еттің өзін
ҢАРА БОРБАЙ к ө н е. Бейнетцор ша- берді (AT).
руа адамы. (Ертеде жарлы-жақыбайды да
ҢАРА ЕТІ ЖЫРТЫЛДЫ Денесі ауыросылай атаған). Ңайымы келіп тұрғанда, ды, көтертпей цалды. Көптен көлікке мінқұрығына түспей жүрген ңас жауы — бей, сүйегі ңатып кеткен кісі кешеден берКален мен цара борбай балықшыларды гі жүрісті ауырлап, цара еті жыртылып
тізесінің астына салып, бір-бір мытып алу ңалған екен (Ә. Н.).
еді (Ә. Н.). Қара борбай егіншіміз кәдімгі
ҢАРА ЖАҢБЫР Нөсерлі цалың жауТік мүйіз де ңалжырады, арыды (Д. Ә.).
ын. Қара жаңбыр төпеп құйып, базардағы
ҢАРА БҮҢАРА [ҢАУЫМ, ХАЛЫҢ] киімі жұкаларды еріксіз қалаға айдадьғ
к ө н е. Қанаушы тапца цараліа-царсы | (С. М.).
тұрған еңбекшілер, көпшілік жүрт. Қара |
ҢАРА ЖАПТЫ Жала жапты, жаман^
халыц менің сонніа үйім бар, сонша дыц таңды. Сүйіншік сұлтан туған шешеауыл-аймағыммен сойылыңды соғайын, сінің қылығын алғашқы еетігенде сенбедауыңды айтайын деп, ңай көп бергенге ген-мыс... Сен менің анама цара жауып
партиялас боламын деп ңұдайға жазып отырсың, жарып өлтірем деп канжарын
...жүр (Абай).
ала ұмтылған-мыс (I. Е.).
ҚАРА [АДАЛ ҚАРА] БІТПЕГЕН ТаҢАРА ЖАРЫС Жай жарыс, бэйгесіз
цыр кедей, маңдайында, есігінде адалға жарыс. Бәйгеге косар аттарды жұрт алцарасы жоц. Шүкібай шал •— әкесі, заты
Керей, Адал цара бітпеген тұлдыр кедей. дымен цара жарысца салатын (AT).
ҢАРА ЖАУ Қас дұшпан. Түн еді,
Сарыбасын оңытуға былтыр берген, Жалшы бон пайда тапсын бұл да демей (С. Т.). меңіреу қара түн еді, үміт қарлығаштары! Ңанды тырнаң цара жау, темір бұҢАРАДАН ҢАРАП ЖҮРІП [ОТЫ ғау шырмады ғой тағы! (М. Ә.).
РЫП] Тектен-текке, цұр-босца, эшейіи-ац.
ҢАРА ЖАЯУ Көліксіз. Жау әкеткен
Япыр-ау, царадан царап жүріп қалай жанжалдасасыздар? Екеуіңіздің араңызда еш- малға Кәлен ңиналмайды, атеыз, цара
бір ілік-жілік жоқ қой,-— деді Әлжан Тәу- жаяу ңалғаны ғана оның жанына батты
кеңе (Ғ. Мұс.). Менің де өзіңіздей шешем (Э. Н.)
бар. Ол кіеі де кейде царадан карап оты
ҢАРА ЖАЯУ ЕМЕС Құр алацан
рып көзіне жас алады (М. И.).
емес. Сені ұмытпай жүргенін қарасаңызҢАРАДАН ТУДЫ к ө н е. Қара бүцара шы. Тегі цара жаяу емес қой,— деп кетеішінен шыцты, тумысында ацсүйек емес. pin қойды Жадыра (С. С.).
Аңыл-ойың ешкімнен кем емес, бірақ, ханҢАРА ЖЕЛ Жауын-шашынсыз азыдық қара басыңда, царадан туып хан бол- нап соццан өкпек жел. Ауыл сырты тозғансың, атаңда хандық жоқ,— дейді (ҢЕ). ған сары жұрт болса да, бай ауыл ңарақатты суық цара желіне жонын те
ҢАРА ДАУЫЛ Екпінді, суық, ызғар- шаның
сел, күзекті такырлап жеп бітіргенше
лы жел. Сонымен Әлім мен Садық екеуі көшпей, тырысып отъір (М. Ә.).
әлі де қақап тұрған аяз, қатты цара дауыл
ҢАРА ЖЕР Жер беті бейнеленіп айастында кейін ңарай жол жағалап, жаяу
тылып тұр. Қара жерге қағатын, Ңарсьн
тартып кетті (М. Ә.). .
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алдынак шыққан жау Ықтыра алмаған,
жықпаған, Қызыңтап белін буынған Атадан артық туылған (Б. К.).
ҢАРА ЖЕР БОЛДЫ 1. Тапталды, тыптипыл болды. Кешегі гүл бақша орны ца
ра жер болды да ңалды (AT). Күні өткен
бәйтерек, Желмен ңұлар әлсіреп, Іріп-шіріп жатумен, О да цара жер болар (Ш. Б.).
2. Қатты үятца цалды. Үйіне өлдекімді
неге әкеледі десе, не деймін? Мен цара
жер болмаймын ба?— деп еді (М. Ә.).
ҢАРА ЖЕРГЕ ОТЫРТТЫ Үятца цалдырды, масцара етті. Сен бір өзің емес,
бәрімізді цара жерге отыртайын депсің
(М. Ә.). «Мұқаттым» деп, «цара жерге
отырттым»,— деп ңара борандатып, Оразбай, Жиреншелер кеткенмен де, өзінің бұл
күндегі ісіне, еңбегіне ойы берік, бойы
бекем Абай селт етіп шіміріккен жоқ
(М. Ә.).
ҚАРА ЖЕРДІҢ ҢЫРТЫСЫН ҢАҢ
АЙЬІРДЫ Күш-цайрат жасады, мацдай
терін төгіп бейнеттенді. Қыртысын цара
жердің цац айырып, Еңбекті арман етіп
енді көрдің, Бізді күт осы жерден үш
күннен соң, Жүзікті тауып алған бермек
едім (ҚЕ).
ҢАРА ЖЕР ТӨСЕК БОЛДЫ 1. Басына циыншылыц түсті, зәбір-жапа шекті,
жаны күйзелді. Сұрасаң руымды Ңаракесек, Досымнан дұшпаным көп кылған
өсек. Үстінде ңүс мамықтың жатушы
едім, Бұл күнде ңу цара жер болды твсек
(Ңән). 2. О дүниеге кетті, молаға түсті.
Неше жыл ауру азабын көріп, сал боп
жатып еді, енді цара жер біржола төсек
болды (AT).
ҢАРА ЖЕРДІҢ ТАЛЫСЫ Жер цойны. Өлмесе, қайда кетті Бұрынғының кәрісі? Жер жүзін жұтса да тоймады Қара
жердің талысы (ШС).
ҢАРА ЖЕРМЕН ТЕҢ БОЛДЫ Ңадірсіз, елеусіз, сыйсыз болды. Тең ңұрбымнан кем үшін, Қара бір жермен тец үшін.
Түлкі жортпас төменнен, Түнде жорттым
мал үшін (В. В. Р.).
ҢАРА ЖОЛ Үлкен даңғьіл жол. Иесіз
жатңан «Бүрлі» өзенін өрлей, цара жолдың шаңын аспанға шығара бұрқылдатыіт пар ат жеккен үш кісі келе жаттң
(Ә. Э.). Қара жол ма дегенім Шүбырынды із болды. Ала .жаздай нәр татпай
Іздегенім кыз болды (Ңән).
ҚАРА ЖОН Еті, денесі тығыршыцтай
толыц, dpi мыцты, төзімді деген мағынада
цолданылады. Сатай: «Дәметкендікі май
емес, кайрат ңой, Қара жон балуан адам
ғой, Денең толды деп кінәлама!— деп,
Аяжанмен қосылып ойнап-күле бастады
(М. Ә.). Бастарын шұлғи тастап тұрған
мәстекі, жуан сіңірлі төртбақ цара жон
аттар да ешкімнен олқымын демейді
(М. Ә.).
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ҢАРА ЖҮМЫС Көбіне дене (цол) еңбегі туралы айтылады. Жер ортада жасым тұр, Бурыл тартқан шашым тұр, Ша
мам жоқ цара жүмысца (Д. Ә.).
ҢАРА ЖҮРТ 1. Кәпшілік, бүцара халыц. Қара жүрт қарап көріп сөзге нанбас, Ант етемін жалғаннан жан таба алмас. Өзі алданып, өзгеден соқңы жеген
Және өзі біреуді алдай алмас (Абай).
Өзге цара жүрт жақсы-жаман өздерінің
шаруасымен жүре береді екен (Абай).
2. Ескі қоиыс; байырғы мекен. Атам қазаңтың бағы мекен цара жүрты осы Ңаратау бопты деседі (AT).
ҢАРА ЖҮНДІ ҢАРҒА Түкке түрғысыз бейшара деген мағынада айтылып
түр. Аскар, түсінікті болды сіздің де достығыңыз! Ңанатына алмаңшы болып
жүрген ңыран ба деуші едім, цара жүнді
царға екенсің ғой! (I. Е.).
ҢАРА ЖҮРЕГІ ҢАҢ АЙРЫЛДЫ
Қатты. ңүсаға шалдыцты, цасірет шекті.
Ңайғымен ңарс ұрып, цара жүрегі цац
айрылып отырған қаралы жан ңабағына
ңарауға да қаймығасың (AT).
ҢАРА ЖҮРЕК Рақымы жоқ, цан
қүйлы адам. Дүлей топастар, көздеріне
ңан ңұйылған цара жүректерге апат
келмей құтылу жоң,— деді Ажар (Ш. X.).
Доллар иесі қара жүрек ағылшын ит жаннан айырылам деп қорыңты-ау деймін,
үш күндей жұмысшылар арасына келе
алмады (Ж. С.).
ҢАРА ЖҮРІС Шаппай жүріп отьірған
аяңды үзак; жүріс. («Ңалмақы жүріс, желіс» — ұзақ желе жорту). Таңертең шықсақ, жарау ат болса, [{алмаңы жүріспен
ауылға түске дейін-ақ жетеміз, цара жүріске салсақ кешігеміз (AT).
ҢАРАЙҒАН ЖҮРТ Барлыц ел, түгел
хальщ.
ҚАРАЙҒАНЫН ҚҮРБАН ҚЫЛДЫ
[АЯМАДЫ] Барын, бәрін жолына берді.
Біреу сөз инабатты бастап отыр, Сірә,
бір игілікті қостап отыр. Халың үшін
ңарайғанын цүрбан цылып, «Кел ер» деп,
дос-жаранға қақсап отыр (С. Д.).
ҢАРАЙЫП ҢАЛДЫ Тосаңсып, тосырцап калды; үйреншікті дағдыдан айры
лып цалды; икемсізденді. Оңиын десем,
царайып цалғандыцтан ба, мойын жар
бермейді (AT).
ҢАРА КЕСЕК ЕТ Майсыз ет. Аюдың
етін асып, кешкі тамақ жедік. Дәмі жылқының цара кесек етіндей болады екен
(Б. Мом.).
І^САРА КИДІ [ЖАМЫЛДЫ, САЛДЫ]
Дүние салған, өлген кісіге байланысты
айтылады: цайғыра жоцтады, царалы
болды. Ай арудай цара киген Бұлтқа
оранды бұйығып, Жаулар төнді жауынгерге «Қолға түс» деп бұйырып (С. Мәу.).
Қара жамылған ел ңайғы үстінде-ақ ерінің орнын толтырып тастады (F, Мұс.).

ҢАРА
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Ол кешеден бері царасын басына салып,
еңіреп жылаумен жүр (Ә. Н.). Аң сырмақты ңазақтың ескі ғұрпында ...цара жамылып жоқтау айтып отырған жесірдің
астына төоейтін болған (С. Ң.). Сол кезде
шешем бір жылдай басына цара салып,
әкесін жоктап, зарлаған екен (С. М.).
ҢАРА КӨБЕЙТТІ Санын арттырды;
цолынан келері болмаса да көпшілікке
цосылып жУрді. Ңұр қара көбейтпей, әрі
жастардың жолына тосқауыл болмай,
жөнімді білуім керек пе, қалай? — деді
Күдері (М. И.).
ҢАРА КӨЖЕ Қатыцсыз ас, нәрсіз га
мак; мағынасында. Ңатықсыз цара көже
ішсем де, соның ңазылы қазанына көз
салған емеспін (AT).
ҢАРА КӨЗ Сұлу цыз, жас әйел туралы айтылады. Жастыктағы өткен күндердің талай кезеңдерінде кез болған, өзіне
ұнаған сұлу қыздар, ңырдың киігінше
ойнаған цара көз келіншектер есіне түсіп,
олармен араласып, қиялмен неше түрлі
жұмыстар жасады (С. С.). Қара көз, имек
қас, қараса жан тоймас (Абай).
ҢАРА КӨЛЕҢКЕ Апац-сапаг(; цараңғылыц түсіті, төңірек, айнала көмескі
тартцан мезгіл. Қара көлеңкеде көз жазып ңалармыз, тез барып аттарыңды
әкеп арқандаңдар (ЛЖ). Күн едәуір көтеріліп ңалған кез болса да, терезесі терістік жаңтағы тапал үйдің іші цара көлеңке, бұрыштары қарауытып, күңгірт көрінеді (М. И.).
ҢАРА КӨҢІЛ 1. Ниеті арам, аяр кісі.
Ел кісілері цара көңіл биге ■
—■Кеңгірбайға ерген соң, ар жағында не қалды, айтыңдаршы (М. Ә.). Қара көңіл адалға
сене алмайды, Аңты қара қашанда жеңе
алмайды. Өмір бойы тілеген бір тілегін,
Махмұт бүгін жауға бере алмайды (С. Т.).
2. Қам көңіл жан. Сайра да зарла, қызыл тіл, Қара көңлім оянсын. Жыласын,
көзден жас аңеын, Омырауым боялсын
(Абай).
ҢАРА КӨРШ [КӨРДШ, КӨРІНІМ,
Ң¥РЬІМ] ЖЕР Кәз үшы жетпейтін кашыктыц, алыс, жырац. (Жакын жер мағынасында да айтылады). Ңара су цара көрім
жерге апарады (Мақал).
ҢАРА КӨРСЕТТІ 1. Жырацтан көзге
түсіп отырды. Көп жылқыны әрең аударып-төқкеріп, Сарысу, Шу өзендерін сағалап, ңозғалыстың артқы көшіндей алыстан цара керсетіп отырды (Ғ. М.). 2. Бой
көрсетті. Жүр, цара көрсетіп дайтсаң нең
кетеді,— дедім (AT).
ҢАРА КӨРШДІ Бірдеңенің царасы
байцалды, цараңдап көзге түсті. Ақжүніс
олай-бұлай қарады да: «Ешбір нәрсе көрінбейді. Бірақ алдыңғы жағымызда емескі бір-екі цара көрінеді!» — деді (ЕТ).
Жылңының жатңан жерінен жарты көш
шыққан кезде, артымыздан жұлындай
болып бір цара көрінді (F. М.).

ҢАРА КҮН Әбден жан циналған, киыншылыц түскен кез. Ңоспанның азығы
таусылды. Бүгін таңертең ңоржынын ақтарғанда, қатып қалған тоқаш пен ортан
жіліктің басы табылды. Екіге бөліп жартысын щара күнге» қалдырды (Т. А.).
ҢАРА КҮН ТУДЫ Қиын-цыстау кез
болды; жаман шац келді. Түн жолдасы
байғыздың басына бір кезде цара күн
туады (С. М.).
ҢАРА КҮШ Дүлей цайрат, мылцау
күш. Ол өзінің цара күші, зілі сияқты болатын осындай бір Майбасардың жүруін
мақұл көрді (М. Ә.). Алып күш, аюдай
колбаң қақңан цара күші, карі күшпен
майысңан епті жастық күшінің алысуын
көрсететін би (М. Ә.). Ңазір сіздердің жабайылығыңызбен пайдаланып, сіздерді
бассыздың жолына салып тұр. Ңара күш
жұмсауға азғырып тұр (С. С.). Болды
сонда көп ұрыс, Жаба алмады тағы да,
Ңұр салған маған цара күш, Шығып кеттім мен сонда, Оңалмай тұр біздің іс
(Ж. М. Б.). Зорлықшы зорлыңтан қаза
табады. Ал, біраң, бүгін олар цара күшке
салып, ңол кайратын етер болса, сенің
де қолың ңайратсыз емес, менің елім
(М. Ә.).
ҚАРА КҮШКЕ САЛДЫ Әдіс-айласыз
жай күшке, дене цайратына салды. Қара
күшке салса, баяғыда-аң жығып салар
еді, балуанның мысын ңұртып жүрген
күрес ережесі (AT).
ҢАРА ҢАҒАЗ Қаралы хат. Ойбай-ау,
тіпті цара цағаз алғандар да отырған жоң
па. Саган не болған сонша (Т. А.).
ҚАРА ҚАЗАН БАЙ Кедейден байыған жан; цатардағы кісілерден. шыццан
бай. Жылқыбай жуырда ғана байыған
цара цазан бай, қайырымы тек қаймығатын кісісіне тиетін (Ғ. Мұс.).
ҢАРА ҢАЗАН БҮРЫН ПІСЕ ME, ЦА
РА ҢАТЫН БҮРЫН ТАБА МА? к ө н е.
Толғатцан әйелге ыръш ретінде айтыла
ды. (Бұл кей жерде айтылады).
ҢАРА ҢАЗАН, САРЫ БАЛАНЫҢ ҢАМЫ Бала-шаға, өмірі өксімеуін, от басы
амандығын цорғаштау мағынасында. Ца
ра цазан, сары бала Қамы үшін ңылыш
сермедік (М. Ө.). Цара цазан, сары баланың цамы үшін сонау алты айшылык
жонда жатқан арқа қазактарының осы
Алатауға астың іздеп шұбырған ақшомшыларының кезерген еріндері, кейіпсіз
түстері көз алдыңа келеді (Ә. Ә.).
ҢАРА ҢАЙЫС БОЛДЫ [БОЙ ҚАТТЫ] Қацсыған сірідей сіресті. Анадан
туып, көзін тырнап ашқаннан бері өмір
теперішін көп көрген, әбден цара цайыс
болып цатыр. ңалған күсті білектер бірінен-бірі ажырамады (С. Тал).
ҢАРА ҢАЛМАДЫ Тұцым-тұцият цалмады.
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ҚАРА ҢАМШЫ Қара күш иесі, цаһарлы, өктем адам. Науан хазірет, Аңанның
немере ағасы, цара цамшы адам (Ғ. М.).
ДАРА ҢАНАТ ВОЛДЫ Өздігінен жетілді, толысты. Ақсұңқар торга шырмалса, ¥яда далған балапан Қара цанат болганда Дуадақ ілмес демеңіз (ШС). Кешегі
дызыл борбай бала, бүгін цара цанат болды (AT).
ҢАРА ДАН БОП ҢАТТЫ Жүрегіне
кек боп байланды. ...Сол «шаңырак салығы» үшін жалғыз түйелерін шабармандарына алдыртып, жас ботасын боздатқан
Жамантай сұлтанға деген өшпенділік он
үш жаоар баласының жүрегіне цара цан
боп цатцан (I. Е.).
ҚАРА ҢАПТАЛ 1. Вұл жердегі мағына: жылцыныц желдік астына келетін
цабырға тұсы. Еңбегі жанып, егіні аттың
цара цапталынан болып шыңқан (С. Д.).
2. Бүл жердегі мағына: жылцыныц ер
цажаудан болған жауыр-жарасы. Сол үйде бір кәрі тарғыл сиыр мен ңыстай цара
цаптал боп шыңңан жаман сары аттан
басқа мал бар ма? (С. М.).
ҢАРА ДАРЫН 1. Жылцының іш ауруы. 2. Шиеттей бала-шаға. Шиеттей цара
царын күні не болар екен деуші ем (AT).
ҢАРА ҢАСҢА КЕДЕЙ Тым жарлы,
кембағал. Ңара цасца кедей де, апиыншылар да, алба-жұлба қайыршылар да
екіндіден қас қарайғанша Байдұрдының
шайханасынан шыңпайды (ҚӘ). Сөмпек
өзі цара цасца кедей болғанымен, Мырзабекгі кімнен де болса кем ңылып өсірген
жоң-ты (С. М.).
ҢАРАҢАТ КӨЗДІ © ДАРАДАТТАЙ
КӨЗ Аса сүлу жүзді эйел мағынасында.
(Кей түркі тілдерінде «қат » өздігінен тұрып «қарақат» жемісін бі-лдіреді. Бұл
жерде көз өсемдігі сөз болып отыр). Бұрын топ-толың, қызыл шырайлы, царацат
көзді Кәмшат, қазір сатқак үрғандай
арықтап, құп-қу шөлмектей боп қалыпты (М. Ә.). Дарға асылар ер ме едің, Қарацаттай көздерің, Қызыл гәуһар жүздерің, Бал-шекердей сөздерің (БЖ).
ҢАРА ҢАТҢАҢ БОЛДЫ Жердің әбден щрғап, кеуіп кетпей, тоңазыті жатңан кезі. Ңара цатқац болған бөктерді
дүбірлетіп, тасырлата басып, қалың қол
Жігітекке ңарай тартты (М. Ә.).
ҢАРА Қ¥ЙЫН Шапшац, дүркірей, аяк
астынан. О заманнан бері кең сахарада
бір күндік, екі күндік жердегі дұшпанына цара құйын шабуыл жасап үйреніп
қалған ңазак жігіттері бар өнерді жаудың төбесінен түсуге, ңазақ тәсілімен
қарсы тараптың атын айдап алып, ңара
жаяу ңалдыруға жұмсады (ЛЖ).
ҢАРА Ң¥ЛАҢ 1. Қатерлі, тағы айуанат туралы айтылады. (Ңасқырды «қасқыр» деп атамай, «қара құлаң» деп атайды. Басқа да жыртңыш аңды тілдегі «та
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бу» тәртібі бойынша осы тіркеспен атайды). 2. Тыңшы, салпаң цүлац. Оның үстіне Бизалов полкіне жіберген тыңшысы
Төлебай деген жас жігіт аркылы жөне
сұлтан-правигельдердің аулындағы қара
цүлацтарыныц жеткізуі бойынша, бұл
жоспардың ңалай орындалып жатқаны,
сұлтан-правительдер қанша адам жинағанын, қай кезде аттанысңа шықпағы —
бәріне қаның болып отырған (I. Е.).
ҢАРА Ң¥ЛАҢ ВОЛДЫ 1. Едәуір жетіліп цалған төл шағынасында айтылады.
Қара құлац боп қалған ңұлындар желіге
байланған екен (AT). 2. Есейді, ер жетті.
Аңтықта Ңамар туып цара цұлац Волғанша, ңыз ба, ұл ма, деп ешкім сүрап
Көрмеген, қарт Түсіпті ңадірлеп жұрт
Түсірмей көңіліне ақау аяп-жұбап (С. Б.).
Өзі біразға келген екен. Қара цүлақ бо
лып ңалған екен ғой (Ә. Н.).
ҢАРА ҢҰРТТАЙ [Қ¥РТША] ҢАПТАДЫ [ҢЫБЫРЛАДЫ...] Быжынай түсіп, топтала ұмтылды. Жау танкілері қазңатар болып жосып келеді. Артында цара
цүрттай жыбырлаған жау солдаттары
(Ә. Ш.). Қара цұртша жыбырлап, жер
қайысңан кісі (М. Ә.). Әлдене уаңытта
жезтырнаңтар цара цүрттай цыбырлап
келе жатыр (ҢЕ). Қара цүрттай цаптаған
Ңызылбастың қалың цолы Созақ жұртына ойран салады (Т. А.). Айнала цара
цүрттай цаптаған малға көзі түсіп, көңілі
тоймай, есік алдына текемет жайғызып
Өсербай тұр (Ң. Тай.).
ҢАРА Ң¥РЫМ © ҢАРА Ң¥РЫҢ ©
ҢАРА Ң¥РЫМДАЙ Өте көп, жер қайысңан. Сөзге еке алмаған жігіт-желең, кәріқүртаңдар — өз алдына бір топ. Тымық
күнде түтіні биіктей ұшкан ас үйдің алдындағы жер ошақ маңы да цара цүрыц
(Ғ. Мұс). Қара цұрыц қалың жылқыдан
қалай аңдысаң та, күн ара бір жылқыны
ңасқыр жеп кететін болды (ҚЕ). Еламан
жаңа байқады: 68-разъездің бет алдында
цара цұрылдай қаптаған жау шебіне еңкілдеп келіп қалған екен (Ә. Н.).
ҢАРА Ң¥РЫМ Ескі, цара цошцыл
каіз. Осы сайда ауылдардан оқшау апарып тіккен цара цұръш үй бар. Сол үйдің
түндігі күндіз-түні жабулы (Ғ. Мұс.).
ҢАРА ҢЫЛДЫ ҚАҢ ЖАРҒАН ©
ҢАРА ҚЫЛДЫ ҢЫРЫҢҢА БӨЛГЕН Тең
таразы, әділдік туралы айтылады. Аманым аң сүтіндей ак еді. Ңарайта ма деп
қорңам. Қара цылды цац жарғандай әділ
еді, бұза ма деп қорқам (Ғ. Мұс.). Жұрттың Сәулені күшті экім ғана емес, ғалым,
ғалым ғана емес, цара цылды цац жаратын өділ дейтіні қайда? (Ә. Ә.). Жылағанды күлдірген, Әділдігін білдірген, Әділдікке келгенде, Ңара цылды цац жарған
(Жамбыл). Ақылды цара цылды цырыцца бөлмек, Әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Таразы да, ңазы да өз бойында, Наданның сүйенгені көп пен дүрмек (Абай),
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ҢАРАЛТЫМДАП ҢАЛДЫ д и а л. Қарайып цалды. Мен соңғы хабарларды білмей, царалтымдап цалдым (Шығ. Ңаз.,
Больш.).
ҢАРАЛЫ AT Өлген кісінің цүрметіне
арналған. азалы ат. Ңара көктің жалқұйрығы ңара ғой, Қаралы ат осы болсын.
Көшкенде ерімнің қаралы ер-тұрманы
осыған ерттелсін (М. Ә.).
ҢАРАЛЫ ДАУЫС к ө н е. Өлген кісінің артын күткен азалы жацындары айтатын жоцтау. Екі ңыз бөліне салысымен,
мына көлденеңнен қарап тұрған аттыларды көріп, шырқай созып, царалы, мұңды
дауыс айта жөнелген (М, Ә.).
ҢАРАЛЫ ЕР-ТҰРМАН к ө н е. Өлгеи
кісінің азалы ат әбзелі. Ңаралы ат осы
болсын. Көшкенде ерімнің царалы ертурманы осыған ерттелсін, тұлдаған киімдері осы жавдарға жабылсын,— деді
(М. Ә.).
ҢАРАЛЫ БОЛДЫ Үлкен цайғылы
күйге түсті. Ата-ананың қадірін Балалы
болып байңадым, Ағайынның ңадірін
Қаральі болып байңадым, Жан ашырдың
ңадірін Жаралы болып байқадым (ІІІС).
ҢАРАЛЫ КҮН Марцүмды азалау
уацыты, жоцтау мезеті. Халық басына
царалы күн туғанда, азамат атқа мінді
(АТ). Осы царалы күндері екі ңыз оң
жақта отырып, ертеңгілікте, түс шағында,
бесінде жоқтау айтатын (AT).
КАР АЛЫ ҢАТЫН к ө н е . Күйеуі
өліп, аза түтцан түл әйел. («Ңаралы қатын» деген атак, ескілік уаңытта бір жылға дейін созылған. Бір жылға дейін ңаралы болумен байланысты дәстүрді: ңара
жамылу, көшкенде күйеуінің киімін, ертоңымын, т. б. атына теріс жабу, теріс
ерттеу сияқтылар да болған). Жас келін
күйеуі өліп, ңара жамылып, царалы цатын атанып бір жылдан артық отырды.
Жылы өте, күйеуінің асын берген соң да,
қара орамалын тастамай жүр еді, абысынажын, үлкен кісілер жиылып келіп: «Келін шырағым, күйеуің ңайтыс болғалы
жылдан артық уаңыт болды, асын беріп,
артын күттің, саған ел риза. Енді' ңара
киімдеріңді таста»,— деп, киімдерін тастатңызды, ырым ңып ас-су ішісті (AT).
ҢАРА МАЛ Сиыр малы (кей жерде
жылцыдан басца ірі цара) туралы айтылады. Сиыр басы бар көрінеді. Әр ауылдан өрген ірі цара мал тобы бақташысыз,
бетімен бытырай жайылып бел асты
(Ғ. Мұс.). Айдауға жарайтын ңой атаулыны, цара малды түгелімен Аңшоқыға,
алыстағы Жидебайға, Шыңғысңа алып
қашып, шұбыртып жөнелді (М. Ә.).
ҢАРА МЕН ТӨРЕ к ө н е. Қарасүйек,
ацсүйек цауымдары. Алтын тұғыр үстінде, Назым отыр ңонақтап, Аң тұйғындай
еріккен. Қара шен төре таласып, Форымына ңарасып, Алдынан өтті көріктен
(ҢамБ).

ҢАРА МЫСЫҢ ӨТТІ Салттыц үғым,
ырым. Кісілер арасында ала ауыздыц
пайда болды, біреу от тастады. (Жолға
шыңңан адамның алдынан ңара мысың
өтсе, «жолы болмайды» деген ескі сенімнен келіп шыққан). Бұлардың арасынан
цара мысыц өткен. Қара мысық боп жүрген біреу бар (AT). Содан ба, әлде арадан
басқа біреулер цара мысыц боп жүріп
өтті ме, «жүгері мәселесі» ұмыт болса да,
Иван Митрофанович Қасболатңа оң ңабағын онша бере қойған емес (Т. А.).
ҢАРА НАР, ҢАЛЫ КІЛЕМ к ө н е.
Ескі уацыттағы байлыц-салтанаттың, көрсетер сый-цүрметтің. берілер айып-таралғының бас белгі-заты. («Ңалы» сөзі құнды
кілем ұғымын білдіреді). Қалы кілем, ца
ра нар, Тайтұяк, жамбы және бар, Дабылдарын бөктеріп,... (ҢамБ). Қалы кілем, ца
ра нарға балап, Біржанның жеткіншектері
тағы бір ән ңалап келіпті (Ң. Жұм.). Қалы
кіле,м, цара нар Жарасады ңатарға, Қаумалаған қарындас Ңазаңта бар да, менде
жоң, Арызымды айтарға (М. Ө.).
ҢАРА НИЕТ [ПЕЙ1Л] Арамдыц, залъшдыц, жаманшылыц ой. Әке, ңара қасңа кедей болсам да, цара ниет болмаспын
деуші ең. Жамандық сенің жатың. Ңасиетің сол еді...— деп үні бұзылып, тоқырап
қалды (М. Ә.). Кәрбоз, күні ертең-ақ жазыңсыз жетімнің жүрегін жалмаған цара
ниет қылмысың ұл-қызыңның бетіне таңба болып басылар (Ш. X.).
ҢАРА НӨПІР0ҢАРА НӨПІР ҚОЛ
к ө н е . Көп цол, әскер, цауым. Көліктің
жоңтығы, ит жаяулық анау цара нөпір
боп, айбар шегіп жай бастырып келе
жаткан ат көлікті, аспапты дүшпан алдында бұлардың ажарын жауынгер ажар
ете алмай тұр (М. Ә.). Ңорған басында
тұрған Ңоңырқұлжа мен Қарапүшьщңа
Ақмоланы ңоршаған мынау цара нөпір
цол бес мың емес, бес жүз мың адамдай
боп көрінді (I. Е.).
ҢАРА НӨСЕР Шслектеп цүйған жауын. Жігіттің екпіні ңаптаған қара дауылдай, Күркіреп жауған көктемде цара не
сер жауындай (Б. Ө.).
ҢАРАҢА ЖАЙЫЛСЫН ц а р р ы с .
Царалы киімің болсын. Сексенге келген
Кеңгірбай, Ішің толды параға. Парадан
алған көп макпал, Өлгенде жайылсын
цараңа (В. В. Р.).
ҢАРАҢ БАТСЫН © ҢАРАҢ БАТҢЫР
0 ҢАРАҢ ҢАЛҒЫР! [ӨШКІР! СУАЛҒЫР!] © ИЕСІЗ ҢАЛҒЫР! ң а р г ы с . Ша
гал, цүры деген мағынада. — «Ңойшы
қайда? Уа, цараң батсын, койшы!» деген
жуан дауыс шаңқ етіп, адамның жүрегін
зу еткізе түсірді (Б. М.). Қараң цалсын,
цараң цалғыр! — деп Несіпбай барлық
үлкен денесі, өн бойымен бір үлкен дағдарыс белгісін білдіріп, жалаң бас басын
сол ңолымен сүйеп мелшиіп қалды (М. Ә.).
Әпкет, мынау цараң өшкірді! — деп Бай-
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далы ңатынына бүйрық етіп үйден айдап зақтың царапайым сөзінен алып қоя сал.шықты (М. Ә.).
ған аттарды икемге көндіру оңай еді
ҢАРАҢҒЫ АДАМ Оцымағаи кісі. Осы (ҢӘ).
аяттар алладан келді деген соң, ңайсыбір
ҢАРАПАЙЫМ ЖАЛПАҢ ТІЛ Жүртца
цараңғы адалдар оған нанған, сөйтіп ма жатыц, түсінікті ауызекі тіл. Айтар ойлый да, жанын да алла жолына жұмса- ыңды барлығымызға бірдей жатың, цара
ған (ЛЖ).
пайым жалпац тілмен сөйлесеңші, жаокыҚАРАҢҒЫДА ҢАРСАҢТЫҢ ІЗІНЕН ным (AT).
ЖАҢЫЛМАЙДЫ Варлағыш, ізшіл. Қос
ҢАРА ПОЛЕ БАСТЫ Албасты үрды
тазыны қосағымен алып, аңға шықтым. деген мағынада. Молданың үйін цара пэЕкеуі де цараңғыда царсац ізінен жаңыл- ле басцандай, қонақтар да, молда да
майтын еді (AT).
бірімен-бірі іштей арбасып үндеспейді
ҢАРАҢҒЫ ҢАБІРІ Н¥Р БОЛСЫН! (ҢЕ).
т і л е к. Жатцан жері жаннат болсын.
ҢАРАР БЕТІ ЖОҢ Үятты, айыпты,
(Кісісі өлген адамға көңіл айтуда ңолда- кінэлы; царауға беті іиыдамады. Бау ңанылады). Ңайғырар бұған туыс, дос, Же- рағай бүрленіп бітер тауға, Он бес жігіт
тесі жаман жуыспас. Қараңғы. цабірі нүр аттандың қалмаң жауға. Саған царар
болсын Шырылдап өткен ңыршын жас жеңеше бетіміз жоц. Жаңғызыңды алды(ПІС).
рып келдік жауға (В. В. Р.).
ҢАРАҢҒЫНЫ ҢАРМАЛ АДЫ БағытҢАРАСАН КЕЛГІР! Сиырға айтыласыз, бағдарсыз іс істеді. Істің болар қай- тын царғыс. Өк, ңұрып кеткір! Қарасан
ыры, Бастасаңыз алдалап, Оқымаған жү- іселгір, ңышынба! Сөйгелді ме алып тұрреді Қараңғыны цармалап (Ы. А.).
ған қысымға? Дәл басып тұр тұяғыңды
ҢАРАҢҒЫ ТҮНДІ ҢАҢ ЖАРДЫ Түн аудармай, Балығыңның төбесінің тұсына
ішінде жосытып жүруді айтып отыр. Қа- (I. Ж.).
раңғы түнді цац жарып шұбалған жолды
ҚАРА СИРАҢ к ө н е. Тацыр кедей\
ңара айғыр дүрсілдетіп, ысылдай, танауы- жарлы-жацыбай. Сан тимеген сасыңтың
нан дем атып, бізді сүйреп алып жөнелді баласы кіммен үзеңгі теңдестірмек, цара
(С. С.).
сирац?! (ҚӘ). Өңшең цара сирац бір өзен
ҢАРАҢ ҢАЛДЫ Қаңырап бос цалды, бойына жиылып жатақ болыпты, егін
иесіз цалды. Ол жыр еске салады, ¥лы салуды кәсіп қылыпты (AT).
сенің әніңді, Айлы түнде ай дала Алые
ҢАРА СИРАҢ [ҢАРА БОРБАЙ] БА
қалған асықты, Адыра қалған жастық- ЛА Әлі үлғайып жетпеген жас жеткінты, Қараң цалды айнала (I. Ж.).
іиек. Осыдан он шақты жыл бұрын цара
ҢАРА ОРМАН Барлыц мүлік, сайман, си-рак бала едік. Ер жеттік, оң ыен солымызды аның аңғара бастадық (ЛЖ). Ца
дәулет.
ра сирац баласы Соңынан жылап ереді.
ҢАРА ОРНЫНАН АЙРЫЛҒАН Туған Тігтықтап тезек арқалап, Бала мен әйел
жерін, ата цонысын цолдан шығарып ал- келеді (С. С.). Баяғыда бала кезімізде Сыр
ған. 'Ңазаң пен ноғай бөлінгенде айтыл- бойындағы ауылға келгенде, балаларыған «Жылау, жылау, жылау куй» жы- на: «Егіншінің баласы цара борбай, Әкең
рындағы щара орнынан айрылған», Тор- салған тарыңды жеді торғай» — деп магай мен Op бойынан Ңаратау маңына, заңтап өлең айтушы едік. Ай, білместікАрыс пен Бадам өзендерінің тоғысқан ай (AT).
жеріндегі Ңараспан тауына көшіп келген,
ҢАРА СОРПАСЫН ҮРТТАТҢЫР!
ңазақтың атан жілік, арңар мүйіз батырқ а р ғ ы с. Цазасына асылған тағамды
ларының бірі (I. Е.).
жесін! Қазасьін көрсетсін! Ңұдай-ау, ТөҢАРА ОТ Мал. жейтін, жусан тәрізді леужанның цара сорпасын үрттат! (М. Ә.).
жабайы өсімдікті июп.
ҢАРА СӨЗ 1. Бүл жердегі імағына:
ҢАРА ӨЗЕК ШАҢ Жуанның созы- ауызекі халыц сөзі. Бейімбет өлеңнен гөрі
лып, жіңішкенің үзілген кезі. Бұл жақта- цара сөзге шебер. Ңара сөздің техникасын
гы елдің ңыстан қаусап, жұтап шығып, қазақ жазушыларының біразында Бейімашығып жатқан цара өзек шағында ке- беттен жаңсы білетін кісі жоң (С. М.).
лесің (С. С.). Ңыстан бордақыға байлап, 2. Өткір, шеиіен сөз. Баламды медресеге
жазғытұрғы цара өзек шаща сақтап біл деп бердім, Ңызмет цылсын, шен алотырған семіз бір қойым бар еді (Ғ. Мұс.). сын деп бермедім. Өзім де баска шауып,
ҢАРА ӨРТТЕЙ ҢАПТАДЫ Қүйында- төске өрледім, Ңазаққа цара сөзге дес бертып, астан-кестен боп түтетіп кетті. Есе- медім (Абай).
нейі жоң елді де ел екен, жұрт екен десеҢАРА СӨЗДІ ҢАМШЫ ҚЫЛДЫ Тапңіздер, цара өрттей цаптап келе жатқан цыр сөйлеуді көздеу мағынасында айтыжылңының бетін кейін бұрсаңыздар екен лып түр. Біреулер цара сөзді ца.чиіы цы(Ғ. М.).
лып, Қуды мініп, құланды қүрыктап жүр.
ҢАРАПАЙЫМ СӨЗ Бұл жердегі ма- Ңайсысын маған соның еп көресіз Әкетсем
f ына: күнделікті ауызекі тіл. Бұрын қа- өзім таңдап өкпелерсіз (Жамбыл).
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ҢАРА СУ 1. Тек цана су, жай ғана судыц өзі. Ңайғысыз цара суға семіреді (Маңал). Қара су қара көрім жерге апарады
(Маңал). Бізге түрменің беретін асы—сыр
ты күйген, іші иленген, көк аяз шикі қапңара нан мен цара су болды (С. С.). 2. Ацпайтын су, көлшік, тоған, түма суы.
ҢАРА СУДАН ҢАЙМАҢ АЛАДЫ Әбжіл, жылпос, цу кісі туралы айтылады.
ҢАРА СУЫҚ Жер цара кездегі жаңбырсыз ызғарлы жел. Кемпір-шал кұржаң
ңағып, бала бүрсең, Көңілсіз цара суыц
ңырда жүрсең. Кемік сүйек, сорпа-су тимеген соң, Үйде ит жоң, тышқан аулап
ңайда жүреөң (Абай).
ҢАРАСЫ КӨРІНДІ 0 ҢАРАСЫН КӨРДІ Көзге түсті, нобайы көзге шалынды,
сырт түлғасын. көріп цалды. Лиза орман
ңүстарының әуеніне салып ысңырып еді,
әлгі сыбдыр шыққан жаңтан төрт адамның царасы көрінді (А. Л.). Қарасы керінгеннен барып қарсы, Асыңтай цалды айқасып тұрған алшы, Мәз етіп ңала халңын
ңуантуға, Шаңдатып шапқылаумен барды
жаршы (Т. I.). Сәске түстен асқанда кемпірдің царасын көреді (ҢЕ).
ҢАРАСЫНАН ҮРІКТІ Жоцтан сескенді, босца цорыцты; алыстан көрінгеннен,
көзге шалынғаннан цорыцты. Жаңындап
ңалған жаудың күш-ңұрамын аныңтап біле алмай, мыналар ңұр әншейін царасынан үркіп жатқан сияқты (Ә. Н.).

біресе ілгері, біресе алысырақтап ңатарласып Жарқын жүрді де отырды (М. И.).
Сонымен бұл төрт тұлпар ұзап кетті, Төрт
бала барған сайын ңузап кетті. Қара үзіп
ңала берді өзге бала, Ңалганды ңорлық
теуіп, ыза ап кетті (I. Ж.). Аңылбайдың
астындағы бүкіштеу келген бір топырынг
торы бие еді, тауға тырмысңанда мысық
сияқты, егер артына абайламаса, Балуан
мен Розадан царасын үзіп кететін (С. М.),
Сөйтіп, Бизанов алдындағы царасы әлі'
үзіле ңоймаған жауын қуып жетуді ұйғарДы (I. Е.).
ҢАРАСЫ СУАЛДЫ Үіміті өшті, зар
жылады. Екі бірдей байынан тең айрылып, Енді цараң суалып қалганың ба?
(ҢКБС).
ҢАРА ТАБАН к ө н е. Еңбегін сатып
күн көрген жарлы, кедей. Алаканы көн.
боп катңан, Қара табан батыраң, Еңбектеніп бейнет тартңан, Сендегі акыл аңыл-аңГ
(Б. М.). Өз жазуына ңарағанда, әрі ескі,
әрі есті ңызметкер! Қара табан кедей
(С. Төл.).
ҢАРА ТАБАН БОЛДЫ Ер жету, үлғаю імағынасында айтылып түр. Олай бол
са, тоқтату мүмкін емес. Бар, шырағым,
рұқсат бердім сізге. Қара табан болғанда
ңарашығың, Шақырамын кел сонда біздікіне (Жамбыл).
ҢАРА ТАЛАҢ КЕЛГІР! ң а р г ы с. Ца
ра талац ауруына кезігу жағынасында.
ҢАРА ТАНЫДЫ Хат білді, сауаты
ҢАРАСЫН КӨРСЕТПЕДІ 1. Ілестірмей
кетті, жеткізбеді. Көкбоз еті қызған соң, ашылды. Әуелгі кезде заводңа мүлде сауңуғыншыларға царасын көрсетпей кетті атсыз келіп, ликбез арңылы ғана цара та
(AT). Қарасын көрсетпестен кетті киік, на бастаған Медетбек, жұмыс үстінде
Көңіліне бэрінің де салып күйік. Зал, са жүріп ңорғасын тазартудьщ бар технологан жетермін деп тұра ңуды, Ңашатын гиясына жетіліп алды (Ә. Сат.). Өзіме оңу
болса аяғы жерге тиіп (Т. I.). 2. Зым-зия оңытады, Қара танып, хат жазам, Әлеужоц болды, көрінбей цойды. Артынан еш- меттің ұлы боп Ауылды багам, басқарам
кім келе ңоймады, тұтқыншылар ңұлыпқа (I. Ж.).
бір салған соң, царасын көрсетпей кетті
ҢАРА ТАРТТЫ Назарға алып, алаңда(Ғ. Мұс.). Даланы жалғыз аралап, Көрсет- ды. Бізді цара тартып ұшса, айналсоңтар
пей жанға цараңды. Тығылып жатсаң кол- еді. Өзі түстікке асыққандай, самғап ұшып
хоздың Шөмелесін паналап (Ң. А.). Сенің барады-ау (М. Ә.). Даңғыл жолды қимай
анаң мен едім Менің балам сен едің. Бір цара тарта берген жирен касканы күшпен
көрсетпей цараңды, Ғайыптың құсы сен бұрып, жолаушы, енді, осы гал арасымен
болып, Ңай тарапңа жөнедің? (ҢБ).
өтетін оңабы көп, кедір-бұдырлы, ойлыҢАРАСЫ ӨШСІН © ҢАРАСЫН ӨТТТІР ңырлы жолмен жүрді (Ж. Ж.).
Қүрысын, көзі жоғалсын. Ол кірешілердің
ҢАРА ТАСТЫ БАЛҢЫТҢАН Тас көәрңайсысын саусағымен нұсқап, «осылар ңілді ерітті, елжіретті. Менің немді теккірсін, ал ананың царасы өиісін» дегендей сердің, Тезек төре, Сараңдарды балқытсаудагерді көрсетті де, қолын алыска сіл- қан мен Сүйінбай, Қара тасты балцытцан
теп тастады (Ң. И.). «Жанымды жағама мен Сүйінбай, Мейман келіп көрмеп пе
келтіріп, мені қысңан осы жалмауыз, ца еді сізге мұндай (С. А.).
расын өшір, достым»— деп, ңасқырға баян
етті (ҢЕ).— Өзіңіз азың-түлік дүкенінде
ҢАРА ТАЯҢ к ө н е. Қалада оцыған
тұрып, агау кереге лайың сөз айтасыз. адаүлға ертерек кезде цойылған кекесін ат.
Сөзіңіздің ңолаңсасы бар екен, ңарғам. Сенің цара таяц ағаң биыл елге келе ме
Сауда гигиенасын білу керек,— деп Ми- екен? (AT).
мырт есікті таре жапты да, царасын өшірҢАРА ТЕР БОЛДЫ © ҢАРА ТЕРГЕ
ді (О. Ә.).
БОЯЛДЫ [САБЫЛДЫ, ТҮСТІ, НІОМЫЛҢАРАСЫН ҮЗБЕДІ Қарасынан көз ДЫ] 1. Қара суға түсіп терлеп-тепшіді, селжазбады, көзден таса болмады. Мектептен сел болды. Андрей цара тер боп пысынап
шыққаннан-аң Сапардан царасын үзбей, бара жатңасын, сырмақ күртесін сыпьи-
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рып тастап, жел өтівде желең бешпент- түспе, көңіліңді ңарайтар, сары уайъшға
пен қалды (Э. Н.). Артынан ңиқу таянса, түстіе, жүзіңді сарғайтар (AT).
Қара терге боялса, Алдынан найза бойы
ҚАРА ҮЗІП ҚАЛДЫ Көз жазып цалжар келсе, Жабыдайын жалтаңдап Жануар түсер жерін карамас (ЕТ). Әне-міне ды. Шекер Сайраннан цара үзіч цалғадегенше, оқтаудай жұп-жұмыр күрең қас- нына ңатты ңамығып тұр еді. Сәуленің
ңасын цара терге сабылтып Бәкібай тура соңғы сөзінен бәрін түсінді (Ә. Ә.). Әлі де
бірінен-бірі цара үзіп цалмай, жылжиг
Сәмет екеуімізге жетіп келді (С. О.). Дөң- беру
шарт (М. Ә.).
бектей семіз Күнту бір-ақ уыс болып бүрісіп кетті. Күндіз-түні ұйңы, тамақтан
ҢАРА ҮЗДІ 0 ҢАРА ҮЗІП ШЫҚТЫ
айрылды. Ағыл-тегіл цара терге түсіп, Озып кетті, топтың алдына түсті. Сол беүлкен көзі алактап, қаны ңашып қуара тінде асқындай, тасқындай, айнала тұрберді (М. Ә.). 2. Бекер әуре-сарсаңға түсті. ған жұртты шулата сүйсіндіріп, бар жорСендердің бастарыңды Аман мүжіп ты- ғадан жарым кварталдай цара үзіп шыкнады. Ңит етсе, Шәкенді көлденең тарта- ты (М. Ә.).
сыңдар. Сендер енді Аманға еріп, цара
ҢАРА ҮЙ 1. Ескі киіз үй. 2. Киіз үй.
тер болып жүрсіңдер (F. Мұс.).
ҢАРА ҮЙЛІ © ҢАРАША ЛАШЬЩ
ҢАРА Т¥МАН 1. Судың цалың буланашар, шаруа-жайы кем
нып, жер бетін түтін іспеттес цаптауы Күй-тұрмысы
мағьінасында. Ңарасудың бойындағы ца
мағынасында. Айнала цара тұман ңоп- ра
үйлі кедейлер қарық болыпты да қацою, бағдар алып болмайды (AT). 2. Өк- лыпты
Киіз үйден бөтен, шоқшита
сіген өмір, цызығы жоц тіршілік. Айға- тігілген (ҢЕ).
цараша лашъщтар мен аң шатырным: Хан артында цара түман қалды, лар көрінеді
(I. Е.).
ңара тұман ортасында мен қалдым,— дейҢАРА ШАҢЫРАҢ Үлкен үй; тәрбие
ДІ (ШС).
үшып шыццан үя. Менің үйім осы
ҢАРА Т¥ТТЫ Арца сүйеді, тірек цыл- алған,
ауылдың үлкен үйі. Сол цара шаңырады, мият тұтты. Шешем: «ізіне ерген не ғының
айналып отырғаны мынау
інісі, не сіңлісі жоқ, сосын сені цара тү- (М. Ә.).ңұруға
Қара шаңырацца берген құдайтады ғой, қайтсін» — деп отыратын (Н. С.). дың
бақытын біреуге ңиям деп рас айтып
Ал мынау екі мүғалимаң — Мәдина Мүсі- отырсың
ба? (С. М.).
лимовна, Саида Шәріповна,— сенің жайҢАРА ШАПАН Жібектен басца Мага
ыңды уайым етөді. Соларға барып жүр.
Бұ не, бұл? Қара түтцан дұрыс, ол бірақ дан тігілген сырт киім.
көңілде, іште болсын,— деді Әсия (М. Ә.).
ҢАРА ШАРУ А [ШЕКПЕН] к ө н е.
ҢАРА Т¥ЯҢ 1. Өсіп-жетілген, туар Қара жүмыспен күн көретін царапайым
мезгілі таянған іштегі төл. Ңара түяц қа- жұрт. (Осы күні әдеби тілде «шаруа»
рында жатпас (Мақал). 2. Төлдің аяцта- делініп жүр. «Ңара» сөзі жеке тұрып та
нып кетуі. Алған қозымыз түп-түгел цара «жай», «қатардағы» деген ұғым білдіреді.
түяцтанып алды. Әр жүзіне 155-тен ай- «Ңара шаруа», «қара шекпен» дегендер
белгілі бір тарихи дәуірде туып, қазір
налды (AT).
айналып кетті). БейнетқорҢАРА ТҮЙНЕК Мал ауруы. (Ішектің историзмге
лардың мойны босайтын күн туды. Бұл
түйілген жері әдетте қарайып кететіндік- төңкерісті
басқарушы жұмыскерлер мен
тен мұны «қара түйнек» дейді).
цара шаруа әкімшілігі — Халық КомисҢАРА ТҮНДІ ҢАҢ ЖАРДЫ Қараңғы сарлары Советі (С. С.). Ңазак, елінің көпуацтағы шаңқылдаған дыбыс туралы ай- шілігі цара шаруа, оның көпшілігі — кетылыч тұр.— Не дейсің? Ңалайша? — де дей мен орташа (С. М.).
ген біреуінің даусы цара түнді цак жаҚАРАША ТАУДЫ ҢАР АЛДЫ, АЛА
рып, қалың орманды жаңғыртып жіберді ШОҢЫРДЫ СУ АЛДЫ Бүл жерде шаш(Ә. Ә.).
тың ағаруы, көзден жас ағуы жүмбацҢАРА ТҮНЕК 1. Көзге еш нәрсе кө- талып отыр. Бір судың бойын жағалап
рінбейтін, цап-цара, көзге түртсе көргісіз келе жатса, бір шал балық аулап тұр
царацғы. Жер мен көктің жапсарында екен. Хан келіп шалға айтты: Ңараша
сонау алыстағы қара түнектің ішінде на- тауың ңалай? Ңараша тауды цар алды
жағай жарқылдайды, күріл естіледі ғой; Ала шоқырың аман ба? Ала шо(Ғ. Мүс.). 2. Өмір сощысы, тіршілік аза- цырды су алды ғой; Екеуімен қалайсың?
бы. Жаңа ғана өмірмен коштасып, өлімге Евеуден төртеумін; Алыспен қалайсың?
басын байлаған Ержан енді сол цара тү- Алыспен жаңынмын,— депті («Айқап»).
нектің ішінен үміт етті (Ә. Ә.).
ҢАРАША ҮЙ Кедей үйі.
ҢАРА [САРЫ] УАЙЫМ БАСТЫ [ТҮСҢАРАША ҮЙ, ҢАМ КӨҢІЛ к ө н е.
TI] Қайғырды, цалың цайғыға шомды. Жоц-жітік, жүдеу &мір туралы айтылады.
Ңамаудағы жүрттың айрылған есі бірте- Жабайы, жүдеу, аң өмір. Цараша үйлер,
бірте кірді. Оқиғаны әңгіме ңылып жа- цам көңіл, Еңбегінде өнім жоқ (I. Ж.).
тырмын, цара уайым қара пәлеше басты
ҢАРА ПТАТІТЫ ЖАЙЫЛСЫН! қ а р (С. С.). Көңілі жабығып, сары уайым басып жүр (АТ). Шырағым, цара уайымға ғ ы с. Қазалы болсын деген мағынада,
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(Әйелге арнап айтылған). Мұны саған
сыр қылып айтңан кісі, цара шашы жайылсын мендей болып (ҚКБС).
ҢАРА ШЕШЕКТЕЙ ЖАЙЫЛДЫ Барынша бойды билеті алған деген үғьомда.
Жеке меншіктік пиғыл ңалай цара шешектёй жайлач алған оны (Б. Дыд.).
ҢАРАШЫ [ҢАРАША] ТАРТТЫ к өн е. Цанаушы тап озбырларының царауындағы кедей адамдар, еңбекшілер. Әйелі
жаңсы болғанның Ері дәулетке молығар,
Ңарашы тартып ңасына, Қазынаға жолығар (ШС).
КАРБАЛАСТЫ ЖҮРІС Қысылшаң,
асығыс жүріс. Енді аңғарса, сол машинадан түсіріп, бір-екі кісі көмектесіп әкеле
жатңан қатаң ауру царбаласты жүрісі
байңалды (М. Ә.).
ҢАРБЫТЫП
[ҢАРПЫП]
АСАДЫ
[ЖЕД1] Ауыз толтырып, цомағайлана
асап жеді. Ал мынау облыстан біздің сізге әкелген дәміміз. Осыны, мына сары
майды царбытып жеп, хал жиып ал
(М. Ә.). Е, Еламан...— деді Курнос Иван:
ол бірақ астан басын алған жоқ, Еламанға басын изеп ңойып, қалған балықты
царпыч асай берді (Ә. Н.). Сай басындағы
үйге Ерғали арңан бойы-аң озып келсе
де, Мәмбеттің айтңан бір-бір тостаған куртын да, царпып жейтін қойдың салқын
етін де дастарқанға ңойып үлгірткен екен
(X. Е.).
ҢАРҒА АДЫМ х а л ы ң т ы ң ө лш е м. Өте жацын. деген мағынада. Тегі,
сіз осы жоннан царға адым жер шықпайтын болғансыз ба? — деп жігіт күле амандасты (ЛЖ). Қарға адым жер аттатпағысы келіпті. Маңайлатар емес (С. С.). Мен
борыш алып па едім ңол жеткенде, Алғам
жок па жоқтыңтың зары өткенде? «Цар
га адъш жер мұң болған» кездерді аңдып,
Албастыдай баспай ма әл кеткенде (С. Т.).
Күн шілдеде шіл адым, Ңаңтарда царға
адым ұзаяды (AT).
ҢАРҒА БОЙЛЫ Кішкентай, царшадай. Ңаршадай царға бойлы ңара бала,
Тұр жалғыз ойлы көзбен ңарап алға
<Т. Ж.).
ҢАРҒА-ЖАРҒА ҰШЫРАДЫ Апатца
кез болды, шығын болды. Ңолдағы қүдай
берген. азды-көпті дәулеті кызықсыз көрініп, оның ұры-бөріге жем болып, царғажарға ұшырауына көнеді (Абай).
ҢАРҒА ЖҮНДІ КАТТАС, ҮЙРЕК
ЖҮНДІ ОТТАС Өкиіелес бауыр, туматуыс. Онан әрі өткенде, Малға таман
жеткенде, Қарға жүнді ңаттасым, Үйрек
жүнді оттасым, Таласып емшек еміскен...
(ҢЖ).
ҢАРҒА-ҢҮЗҒЫН
ЖЕДІ © ҢАРҒАҢҮЗҒЫН, ШЫБЫНҒА ШҮҢЫТТЫ Өлігін
цорлады, көмусіз цалдырды-, өлігі далада
цалды. Қарға-цүзғын жемесін, Жасыра
кеткін жүзімді, Замандас едім жан аға

(ҢЖ). Қарға-цұзғын, шыбьінға ІПүцытармын көзіңді (ҢЖ).
ҢАРҒА ТАМЫРЛЫ Іліс-шатысты, туыщандыц царъим-цатысты. Қарға тамыр
ел едік кашаннан-ақ, Жекжатымен ел өсіп
жасаңдамак. Ел аруағын сыйламас есер
қыздар, Жеңіл сөйлеп орынсыз шошаңдаған (Жамбыл).
ҢАРҒЫ БАУ Қүда түскенде цалың
мал сыртында цүлац моншац есебінде берілетін мал. Жақып, Жиренше, Оспан,
Ғабитхан болып Бекей ауылына барып
қүда түсіп қайтқан. Соның артынан жаңағы Оспан малы, әрі царғы бау, әрі ңалың есебінде шок, беріліп еді (М. Ә.). «Мал
ал» деп тығыздайды керей келіп, Жүз
ңойды царғы бауға қойған беріп. Әжібай
ешкімнен мал алмаң емес, Баласы ер
жеткенше аңылы еніп (С. Т.).
ҢАРҒЫЛЫ ҢАРА ТӨБЕТ [ТАЗЫ]
Итаршы, цол шоцһар, біреудіц шашбауын
көтеруші. Байғұс бастықтың царғылы
қара төбеті. Иесінің иегін бағып өскен ит
те төрде отырады, сен де ол да жоң (AT).
ҢАРҒЫС АЙТТЫ Нағылет айтты. Бар
дүниеден қуылып шыққан, құлазыған
жалғыздың жүрегі мен б-арлык басы аман,
малы түгел, жаны рақаттағы болыс сияңтыларға мың рет лағынет оңып, царғыс
айтты (М. Ә.).
ҢАРҒЫС АЛДЫ © ҢАРҒЫС [-Ы] ТИДІ [АТТЫ] © ҢАРҒЫСЫНА ҢАЛДЫ
[ҮШЬІРАДЬІ] Біреудің нағылет сөзін естіді; жамандыц тілегіне тач болды. Сорлының ұрлап кара атын, Жазықсыз қиып
қанатын, Жапанда жаяу ңалдырып, Жайым жоқ царғыс алатын (Жамбыл). Ңайда
барсаң оңбайсың, Үшырарсың царғысца
(Д. Б.). Ңан жылатқан халықты Ңарғыс
тисін хан саған (М. Ө.). Кара жерді жамандама, Ңайтып сонда барарсың. Ңауым
елді жамандама, Қарғысына цаларсыц
(Маңал). Қарғысы атыті халыңтың Жарылғамай марқамат. Қамыс үйіп үстіне Көк
түтінін быңсытып Пісірді етін арсалап.
Күл ңылып желге ұшырды Жапырағын
жаңқалап (Н. Б.).
ҢАРҒЫСЫ ҢАРА ТАСҢА! Қара тілегі
далаға кетсін.
ҢАРҒЫСЫ ДАРА БАСЫНА КӨРІНСІН! Тілеген жажандығы өзіне келсін.
ҢАРҒЫ ТАҢТЫ [БАЙЛАДЫ] Жаман
лауазым берді. (Бұл жерде ит мойнына
тағатын белгі бейнелене айтылып отыр).
Хан ием, Оспан қожа жүзі қараны алып
келдік. Әбілқайыр сәл ойланып қалды.
«Жүзі ңара!». Оның жүзінің ңара екенін
бұл қайдан біледі? Хан солай ңараған соң,
бұ да солай қарап тұр ғой. Әйтсе де, осы
менің шешімім дұрыс па? Тұткыннан
абайсызда айырылып қалғаны үшін кешегі серігіме бүгін мұндай царғы тағуым
жөн бе? (I. Е.). Патша кірді ңойынға, Тезек төре жол беріп Қарғы тацты мойынға
(Жамбыл).
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ҚАРДАЙ ТОЗДЫРДЫ Выт-шытын шытарды, тас-талцан етті. Ескек желдей есе
айдай, Жауды цардай тоздыра, Күрес
майдан, күш ңандай, Ңимылдады сол
ауыл (I. Ж.).
ҢАРДАН КЕБІС, М¥ЗДАН ҚҰРСАУ
Ңатты тарьіғу, үлкен көмтарлыцца үшырау туралы айтылады.
ҚАР ҢҮШАҢТАП, М¥3 СҮЙДІ © ҚАР
ТӨСЕИІП, М¥3 ЖАСТАНДЫ Ңьіс көзі
цырауда түзде болды, ауыр азап көрді де
ген мағынада.— Аязды суың боранда,
Қалшылдап өстің сүмсиіп, Таңды атырдың ңораңда, Қар цүшацтап, мүз сүйіп
(I. Ж.). Аяз бен боранда, жауын-шашында
топ не көрсе соны көруге шыдаған, жанын
аямаған, цар төсеніп, мұз жастанған, етегін төсеп, жеңін жастьщ қылған бақташы
ғана баға алады (М. Ә.).
ҢАРМАҢҢА ТҮСТІ [ІЛІНДІ] Үсталды, тұтылды. Кісі отына күйіп-жанып піспеген, Зұлымдардың цармағына түспеген.
Отанынан өмірі адас кетпеген, Туған елдің
ңадірінен не білсін (Мақ.). Ілініп жауыздардың цармағьша, Туғалы көрмегенді ке
рш тұрмыз. Дей алмай өз еркіңді өзімдікі,
Тізгінді босқа тегін беріп тұрмыз (Б. Берд.).
ҢАРМАҢҢА ШАНШАР [ШАНШЫМ]
ЕТІ ЖОҢ Өте жүдеу, арыц. Бірінде адам
тәрізді өң жоң. Беттерінде, бар денелерінде цармацца шаншым ет цалмаған (С. С.).
Ңара басы Аңкенже Күннен күнге жүдеді.
Ажар кетіп, өң кетті, Бэйбіше сабап меңдетті, Ңармацца шаншар еті жоц, Жылатып күнде еңіретті (Н. Б.).
ҚАРМАҢ Ң¥РДЫ Віреуге тосцауыл
жасады, кесе-көлденец түрды. Ңатал тардыр цүрды саған цармағын, Иығына артар
ауыр салмағын (Ж. С.). Алкына ыстық демі жиі шығып, Сырласңан шырмау сөзбен
цүрды цармац (Ж. Ө.).
ҢАРМАҢТЫ ТЕРЕҢГЕ ТАСТАДЫ
Алыстан цармады, іздеді, барын сала цамтыды. Отырды Дәурен қадалып, Тереңге
тастап цармағын, Қолына қалам, хат
алып, Төккендей тілек, арманын (А. Ш.).
ҢАРНЫ АШТЫ 1. Тамац ішкісі келді,
жүрегі сазды, жүрегі царайды. Қарны ашцан қаралы үйге жүгіреді (Мадал). Қарны
да әбден ашады, Ішеріне шай да жок, Ңайтерін білмей сасады, Осындайлар ңайда
жоқ (Абай). Ңазанның сыртына қарап
царным ашып отыр — деді Дәрмен (М. Ә.)2. Көцілі толімадьі, разы болмады. Ңылған ісіңе царнъш ашып отыр, шырағым!
Сенен күткенім бұл емес болатын (AT).
ҢАРНЫ ЖЕРГЕ ТИЕДІ © ҚАРНЫ
ЖЕР СЫЗАДЫ [ТІРЕЙДІ] Іші үлкен, Царны жер қабатын мал туралы айтылады.
Қарны жерге тиеді, Ңұртңа сұлу күймеден
Ңарғып түсіп биені Маңдайынан сүйеді
(ҢБ). Үйірдің ұйтңысы — царны жер сызып, салмаңпен жортңан ңос қара биені
мойындай қайырып, күлағын жымитқан
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күйі жалын жерге төсеп, жирен қасқа айғыр келеді (X. Е.).
ҢАРНЫ ҢАБЫСТЫ Ашыцты. Маңсұт
кешеден бері аш, царны цабысьт, бүйірі
шаншады, су сорған денесі құрысып, жа
ны кетіп, тастай болып, аяз аймалағандай
қатып қапты (Б. Ш.).
ҢАРНЫ ҢАМПИДЫ 1. Іші кепті. Жас
баланың ішетін асында Д витамині жеткіліксіз болса, олардың аяғы қисайып, цар
ны цамтшып мешел ауруына айналады
(Т. Дар.). 2. Бүйірі шыцты, тойынды.
Ашаршыльщтан өз басыңды ала ңаінып,
царын цампатцаннан гөрі, өзгенің жайын
ойлағаның жөн еді,—■деді (Ж. А.). 3. Ісіпкепті, мацтанды. Өзім деп, мен ғана деп
царны цампияды да жүреді (AT).
ҢАРНЫ ҢАМПИҒАН, Б¥ТЫ ТЫРТИҒАН Тым арыц, өте зкүдеу. Өзің де мал
танырыш едің р о й , царны цампиған, бүты
тыртиған, аузында аң тісі жоқ, бір асам
еті жоқ, тұла бойы шандыр мені қайтесің
(ҢЕ).
ҢАРНЫНА Ж¥Ң БОЛМАДЫ Жүмырына жүц болмады, аузы жарымады. Бір
көлдің суы царныма жүц болмайды, қанша үлкен дария болоа да, бір-ақ ұрттаймын (ҢЕ).
ҢАРНЫНАН ҢАҢТАЛДЫ Отца үсталды. Ожау айтар: «Ңазанға ңапталдым»,—
деп, Ңазан айтар: «царнымнан цацталдым»— деп, Жүгіріп от айнала шәйнек тұрар, «Ңылмысым не, құдайға я;ақпадьім»— деп (Ш. Ж.).
ҢАРНЫҢА ҢАРА ПЫШАҢ КІРГІР
[ҢАДАЛҒЫР!] ң а р ғ ы с. Еөбіне, артыц
ауцат ішіп цойғанда, я бала «царным ашты» деп цыңцылдап мазалай бергенде ай
тылады.
ҢАРНЫ СЫЗДАДЫ [ШЕҢБІРЕК АТТЫ] Шамадан тыс көп ішті; кеп жегеннен
іші ауырды. Ңымызды көбірек ішіп жіберсем керек, царным сыздап жүре алмай
жүрмін (С. М.). Суға тойған жылңылар біртіндеп шыға бастады. Мама, жалпақ қара
бие жай басып, царны шеңбірек атып, ыңңылдап тартты желіге (Ғ. Мұс.).
ҢАРСАҢ ЖОРТПАС ҢАЛЫҢ [ҢАРА
АДЫР, ҢАРА ЖОН] Ац жүрмес мекен.
Шу жануар, шу дейді, Ескен желдей гулейді, Қарсац жортпас цалыцнан Ңарғып
өтіп барады (М3). Қарсац жортпас цара
адыр Ңарамай неге шабасың (Абай).
ҢАРС ¥РДЫ © АН ¥РДЫ Ауыр өкініште цалды; цайғырдьі; опынды.
ҚАРСЫ АЙТТЫ [КЕЛД1] Келіспейтін
жауап цайырды, бетіне келді. Албырт
жан алдында огыр анасының, Жөні жоң
царсы айтып таласудың... (ҢӘ). Қарсьі келген жан болса, Ңұтылмайды соғылмай.
Ңұр сүлдесі қалғанша, Ңара терге шомылды-ай (Жамбыл).
ҢАРСЫ АЛДЫ Күтті; алдынан шығып тосты. Бір таныс кісіміз келгендей,
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тобымыз көбейгеніне іштей ңуанып, келген адамды жылы шыраймен царсы алдыц
(Ә. Ә.). Алпысқа келмесеңіз де, елуді еңсеріп келесіз. Таутан болса, оқыған жас,
алыстан келді, алдынан шығып царсы
алыңыз (Ж. Т.).
ҢАРСЫ Ң¥ДА Екі жацты цыз берісіп,
цыз алысцан жекжат. Тоңтаман таудың,
тастың таңсығына, Тартайын әңгіменің
дәл шынына. Бұғыда Балта дейтін маңғаз
манап, Саурықпен бола ңапты царсы цүда
(I. Ж .) .

ҢАРТАҢ ТАРТТЫ Жасы үлғайып,
жер ортасы жастан асцан адам туралы
айтылады. Қартаң тартцан адамнан от
азаймақ, От азайса, әр істің бәрі тайғақ.
Шаруаң үшін көрінген ақыл айтып,
Жолың тайғаң, аяғың тартар маймақ
(Абай).
ҢАРУ ҢЫЛДЫ Қарсы түрып күш көрсетті. Қару цып қарсы тұрған қарт қыранды Ңан ішер ңаптап келген қасқыр банды
Шапқылап өлтіріпті, сүйегі үйде, Жөрлеуге тұрмыз күтіп келер таңды (С. Б.). Алакөз келіп, ңырғыздың батырын найзамен
шанышқан екен, найзасы өтпей, еш цару
цыла алмайды (ҢЕ).
ҚАРУ МАЛЫ ӨЗШДЕ Қайырған, ка
ру ына цайтарған малы ез цолында.
ҢАРУЫ ҢАЙТТЫ Жауабы цайтты;
есесі берілді. Ңандай аңын цайтарар царуымды, Желді күнгі дауылдай сарынымды. Өртіне көңіліңнің су сепкендей,
Бір басамын, Нүрік-ау, жалыныңды (Жамбыл).
ҢАРШАДАЙ [ҢАРҒАДАЙ] БАЛА
Жап-жас, кіп-кішкентай бала. Қаршадай
баласына шейін ұлы болудың жөнін жете
біліп тұр (М. Ә.). Осы жұрт неге жөніне
жүрмейді екен, царшадай баланы өсек
етіп, шешесіне жамандаудан бір мезгіл
ұялсайшы (Б. С.).
ҢАРШЫҒА КӨЗДІ Өткір жанарлы.
Манадан үн қатпай, кім сөйлесе, соның
аузына ғана қарап, есік жақта отырған
царшыға көзді, ңара мұртты ақ сүр жігіт
әлденеге бекінді де, арыстандай атып тұрды (Ә. Ә.).
ҢАРШЫҒАНЫ ҢАЙЫРДЫ Қаршығаны баптады, күйіне келтірді. Қаршығаны
цайырма, Ңалыңға сала батпаса, Мергенге
мылтық кезетпе, Атңан оғы айнымай, Түтінін үзбей атпаса (Д. Б.).
КАРЫҒЫ БАСЫЛДЫ Желігі, алцынуы тыйылып, жайланды. Шіркіннің ерінай!— деді біреуі оны кекетіп. Ана жігіттің царығы басылып ңалғандай болды
(С. М.). Айбарша атынан түсті де, царығын бастыр, аттарды аяңдатып кел,— деді !(С. М.).
ҚАРЫЗЫН ӨТЕДІ Еорышын цайтарды,
міндетін атцарды. Біраз жұмыс істеп, 7(арызын өтеп келді (AT).

ҢАРЫЗЫҢДЫ КЕШІ д і н и. Өлер
адаммен ацтыц арыздасуда айтылатын тілек.
ҢАРЫҚ БОЛДЫ Жарып цалды, молшылыцца кенелді, мэз болды. Күні өтіп,
еңбек ңылар уаңытынан айрылып, «жоғары шыққа» царыц болып, тамақ, киім, борыш қысқан күні біреудің малын бұлдап
ңарызға алады (Абай). Ңу өмір жолдас
болмас, әлі-аң кетер, Өз күлкіңе өзің ца
рыц болма бекер. ¥ятың мен арыңды малға сатып, Ұятсызда иман жоқ, түпке жетер (Абай). Анда-санда қолға қоян түсе
ңалса, датын әлдеқандай бір соғым сойғандай, көжесіне қатық кып карыц бопңалады,— дейді Ңалжан (Ң. Тай.).
ҢАРЬЩ ҢЫЛДЫ [ETTI] Молшылыцца.
белшесінен батырды, кенелтті, жарылцады. Бүгін қандай болсам, ертең де, өмір
бойы да сондай болармын. Сені царыц цылатын ңызығым жоң!—деді Ғазиза (М. Ә.).
Сонан кейін, ңаладан әкелген базарлығыкүлестіріп беріп, үй ішін царыц цып тастады (Ә. Н.). Жанардың жанған жалыны
Жердің жүзін жарық етер, Жарылңар
жалшы, жарлыны, Жаңа жұрт жасар ца
рыц етер (I. Ж.).
ҢАРЫМТАСЫ [-Н] ҢАЙТТЫ [ҚАЙТАРДЫ] Еруіне царуы цайтты, тигізгек
көцаегі өтелді; есесін берді. Қарымтасы
цайтпаған соң, аға мен інінің ағайыншылығы да қожырай бастапты (ШС).
ҢАРЫНБАЙДАЙ САРАҢ Асцан сараң. (Діни әдебиет бойынша, Ңарынбай
Мұсаныд заманында болыпты-мыс. Бұрынғы уақыт байлық Қарынбайдан аспаған
деген де аңыз болған. Арабтың «Харун»
сөзіне қазаңтың «бай» сөзі қосылған деген
жорамал бар. Сол діни сенім бойынша,
ңайыр-садақа бермегені үшін жер жұтыпты-мыс). Қарынбайдай сарацдар толып
жатыр, Оны мақтап әуре болмай жөніңе
дайт (Жамбыл).
ҢАРЫН БӨЛЕ Туысцан апалы-сіңлілі
кісілердің балалары бір-біріне «царын бо
ле» болып есептеледі. Сұрай, сұрай келе,,
қойнындағы қатыпы царын боле болып
шығыпты (AT).
ҢАРЫН ҰЙҢЬІСЫН ҰЙҚТАДЫ Жас
сэбидің алғашцы дүниеге келген күндері
ұйыцтайтын үйцысы. Мен қозғалмай, көзімді ашпай қойған соң: Япырмай, ғажап
екен бұнысыі— деді Балхаш,— царын ұйцысын үйцтағандай болып жатыр екен
(С. М.).
ҢАРЫН ШАШЫ АЛЫНБАҒАН Тым
жас, сары ауыз деген мағынада. (Әдетте,
сәбидің іште шыққан шашын алғанда
(қырңынан шығарғанда), кемпір-кешек
жиылып кіші-гірім тойшық, ырым жасайды. Осыдан келіп «қарын шашы алынбаған» деген фраза шыққан). Ендеше, сал
шеңгелді батырына, Алынбай царын ша.шы тегі асыпты (М. Ә.}.
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ҚАРЫС ATTAM ЖЕР х а л ы к, т ы ң
ө л ш е м. Ең жацын цашыцтыц; ұлтарацтай ғана жер, Ңақпа жанындағы фонарь
-жарығы да қызғылт тартып, тек царыс ат
там жерге төгіліп жатыр (X. Е.). Жұматай
ғана жалғыз атыс сала берді. Қарыс аттам
жерге шегінуге іболмайды (Ғ. С.).
ҢАРЫС АТТАМ ШЫҚПАДЫ Ешцайда
бармады. Оқу басталуына әлі бір жеті қалса да, Ңасым жатақханадан царыс аттам
шыцпады (Ө. Қан.).
ҢАРЫС ЖЕР М¥Ң БОЛДЫ Жацын
жер жеткізбес циынға айналды. Ңартайғандықтың белгісі, балам, царыс жер мүң
болып, осы таудың астындағы баламның
уйіне жете алмай отырмын (ЛЖ).
ҢАРЫС СҮЙЕМ ' х а л ы қ т ы қ ө лш е м. Вас бармац пен сұц цолдың аралығьі. Емшегі царыс сүйем, бұты толған сүт
қой жарыңтықтың (Ғ. Мұс.). Сүйір ұш,
царыс сүйем ңанды пышаң, Құдаласа ңапсырғандай жанды пышақ. Сілтеген жанталаса шал қолымен, Сыр етіп әлденені шалды пышақ (С. Б.).
ҢАСА АҢЫМАҢ [Ж AMАН] Нағыз
нацұрыс. есуас. Қаса ацымац жақсының
■сөзін бөлер (М3). Ңаса жаман болмаса, қадіріңді таныр еді (AT).
ҢАСАҢ МИ Ацылға келмейтін, уэжге
көнбейтін топас жан. Адам тілге түсінуге
тиіс, жеке бір цасаң ша, қатып қалған
адамдар болады. Ондайлар сирек, тап солардың бабын ңалай табуды өзім де білмеймін (Ғ. С.).
ҢАСАПШЫНЫҢ ИТІНДЕЙ [ПЫНІАРЫНДАЙ] ЖАЛАҢДАДЫ [ЖАЛАҢТАДЫ] Сұғанацтыцца салынды, өңмеңдеді.
Қасапшының итіндей жалаңдаған жендеттер шалды ортаға алып, буындырып өлтіріп, ортасынан екі бөліп, қапқа салып, есегіне теңдеп жіберер (ҚЕ).
ҚАС АРУ [СҮЛУ] Асцан әдемі эйел.
Алғаным Әлі ағаның ңызы еді, Қас ару■дың өзі еді («Шайыр»). Ңас жүйрікте сын
болмас, Қас сүлуда мін болмас (Мақал).
Ңар аппак, бүркіт ңара, түлкі қызыл, ¥қсайды цаса сұлу шомылғанға, Ңара шашын көтеріп екі шынтаң, О да бүлк-бүлк
етпей ме сипағанда (Абай).
ҢАСА СОРЛЫ Әбден сорлаған, нағыз
бишара. Ойбай салды, білді де, Қаса сорлы болғанын. Төңіректі шарлады, ¥рыны
табар айла жоқ (Абай).
ҢАС ӘДІЛЕТ Нағыз шындыц, нағыз
дұрыстыц. Қас әділетке — өтірік, сұмдық
жау (Ғ. С.).
ҢАС [ҢАСА] БАТЫР Нағыз ер жүрек. Тілдің өрен шешені — Тайталасқан
дауда өсер, Ңайрагты туған цас батыр
Ңаптаған селді ңанда өсер (Ң. Әб.). Жан
бармайтын Тілеудің үйіне Ғалия өскен
соң, цас батыр, ңайран жақсы дегендей,
қаланың мырза-шоралары қалтап кетті
<С. М.).

ҢАСҢА

ҚАС БЕДЕУ Бұл жерде асцан жүйрік
мағынасында айтылып түр. Жаңа тұқым
тұлпарлар. Он күн шапоаң талмайды, Қас
бедеудей қарысьш, Ауыздығын шайнайды
(АӘ).
ҢАС БОЛДЫ Дұшпан болды, цатты
араздаеты. Сөйлес деген мейманға, Сөз
ңатңанша кешікпе, Халықпенен цас бо
лып, Оңбас түске өшікпе (III. Қ.).
ҢАС ДҮНІПАН [ЖАУ] Барып түрған
жау, ата жау. Байқайсың ба?— Ахмет жуың тұрған екі колхозшыны бүйірінен түртіп күбірледі,— ңабырғасы бір кайыспайды. Кәдуілгі цас дұшпанның қылығы
(Т. Н.). ¥лы жолдың үстінде қара ниетті
цас жаудың ңолынан ңыршыны қиылған
жас жанның ңазасына азаланғандай, таутас діріл қаға күңіреніп кетті (Ә. Ә.).
ҢАС ЖАҢСЫ Нағыз кісі, нағыз ізгі
жан. Қас жацсының белгісі аз айтар да,
көп тыңдар (Мақал).
ҢАС ЖҮЗІ ҚАРА Нағыз беті жоц сойцан; ұрысцац, бетпац. Үй басы бір-бір молда болар, Қас жүзі цара сонда болар (НІС).
Шешесі ұятсыздан жүзі қара туады, Ңос
жүзі қарадан цас жүзі цара туады (AT).
ҢАСИЕТ ҢОНДЫ Бацыты асты. Шоқтығы шыққан шүйделі, Қасиет цонған
киелі. Жау десе жайнап желігіп, Ңамал
бұзған ер өткен (Н. Байм.).
.
ҢАСИЕТ Т¥ТТЫ ҚадірлеЗі, жоғары
бағалады. Қасиет түтьіп, ойға ұмтыл, Қйн
қайнап, куат егілсін! Онан гөрі еңбек қыл,
¥лы сусын төгілсін (Абай).
ҢАСИЕТІ КЕТТІ Қадірі түсті. Қасает
кетті төреден, Ғаділдік кетті билерден,
Абырой кетті әкімнен (III. Ң.).
ҢАСИЕТІН ТӨКТІ Абыройын кетірді,
беделін түсірді. Көзі барлар ойынық Ку
лер к...ін ашқанға. Қасиетін бойының Бе
кер төгіп шашқанға (Абай).
ҢАС [ҚУ] КЕДЕЙ Ө ТАҢЫР [ҢУ ТАҚЫР] КЕДЕЙ т а р и х и. Барып тұрған,
сіңірі шыццан жарлы. (Өктем тап өкілінің
сөлекеттеуінен туған фраза). Сыбырлап
сөйлеп ясатыр Әсем саған, Ңимайды-ау,
әке-шешем мені саған. Үйінде тұлдыры
жоқ цу кедейге Қызымды берем бе деп
көңілі жаман (С. Кер.). Еліңде мендей шонық биі бар ма? Кедейдің айуан малдан
күйі бар ма? Аузына ақ тимеген цу кедейлік Алтыннан бақтырулы үйі бар ма?
(АШ). Төрттен бір тағы аламыз құшырынан, Тазарсын тары, бидай ұшығынан,
Адалға ңарасы жок; цас кедей де Ңұтылмас біздің ханның ңысымынан (Н. А.).
ң а ска а й ғы рд ы ң ба ла сы ңасҚА ТУМАСА ДА, ТӨБЕЛ ТУАДЫ Жацсыдан жацсы туады, дэл өзіндей болмаса да,
жетеғабыл туады деген мағынадағы нацыл
сәз. Әкем тірі болды, ағам ірі болды, Сондыңтан билік ңұра алмаған баласымын,—
дейді. «Қасца айғырдың баласы цасца ту-

ҚАС-ҚАБАҒЫНА
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мае а да, төбел туады»,— деген осы екен- ша жұрттың ортасынан Аумады жанга
ау — депті (ШС).
назары, Жердің жүзін шаңдатты Жиылған
адамы, Қасца мен жайсаң, бектерҢАС-ҢАБАҒЫНА ҚАРАДЫ © ҚАС- қоршап
дің Таусылды аңыл-амалы (ҢамБ). Қасца
ҚАБАҒЫН БАЙҢАДЫ [БАКТЫ] Райына мен
жайсаңдардың мәжілісін талқандап»
царады, көңілін ay лады; назарын бацты.
жөніне кетті. Үйде қызыл қанға бояАуылга жүретін күні әжем мені оңаша көп
шаі(ырып алып: «Шырағым, жалғыз қа- лып оқыған жігіт жатыр (Ғ. Мұс.).
лып барасың, өзіңді күте біл. Ңасеннің
ҢАС ҢАРАЙДЫ © ҚАС ҢАРАЙЬШ,
7$асы мен цабағына цара. Ңасен адамның ЫМЫРТ ЖАБЫЛДЫ © ЫМЫРТ ЖАБЫперіштесі. Қасен сені сүйеді,—деді (Б. М.). ЛЫП, ҢАС ҢАРАЙДЫ Кешцұрым караңОсы үлкендердің бұйрығын күтіп, цас-ца- ғы түсу мезеті туралы айтылады. Жаңьпгбағьіна царап жүрген жас жігіттердің бек сол күні ымырт жабылып, цас царайішінде Ербол бар (М. Ә.). Бүрын ол Pay- ғанша колхозды ауылды аралаумен болшан үшін сыпайы жас жігіт болатын. ды (Ғ. Мұс.). Мұраттар барлауға шықңанҚыздың цас пен цабағын бағып, көзі дөң- да әбден цас царайды. Согыстың гүрілі
гелене мөлдіреп, терең қарайтын (Т. А.). бәсең таргып, алыстап барады (Т. А.). Қас
Аңан оның айтқанын екі қылмай, бұлжыт- царайып, ымырт жабылған кезде баяғы
пай орындайды. Райханның цасы мен алты аққу Кендебаидың төбесінен алты
цабағына царайды (3. Ш.). Достың бар айналып ұшып, жақындап келеді (ҚЕ).
мінезі анасына тартңан. Күні ұзын теңіз
үстінде боп, үйге кейде ерте, кейде кеш
ҢАС ҢЫЛРАНДА [-Й] Жорта, әдейі іскелгенде, есіктен кіре бере, анасының Ца тегендей. Ой, кек түйнек келгірдің жаңбысы мен цабағына царайды (Ә. Н.).
ры! Енді, ңарашы, цас цылғандай бір тамҢАС-ҢАБАҒЫНАН ТАНЫДЫ Жузінен. бай, аспан айналып жерге түсіп барады
ұцты; цараған сыцайынан сезе цойды; (Б. Қыд.).
ойынан шыцты. Күн райын бағып өскен
ҢАС ҢЫЛДЫ Дұшпандыц істеді; зашаруадай, әкесінің ыңғайын цас-цабағы- рар келтірді. Ерлікпенен алданып, өзіменан тани ңоятын (AT).
өзім цас цылдым (АӘ). Қос боз ат келііт
ылди түсіп, Таласып, кезек озып,
ҢАС ҢАҒЫМДА © ҢАС ҢАҚҢАНША ңалды
х а л ы ң т ы қ ө л щ е м . Лезде, көзді желдей есіп. Күреңге әлде біреу цас цылашып-жұмғанша. Қас цаццанша, неше ды ма? Бекер-ақ жіберіппіз оны қосып
түрлі ой басына кіріп-шығып, Хамит орыс- (И. Б.).
тың көзіне қадала қарады (С. С.). Қас цац
ҢАС ҢЫРАН Шын цыран, нағыз цыцанша болмай, мен де:— Батальон... деп ран. Ңас цыранды қаңтарда сал (AT).
дауыстадым (Б. Мом.).
ҢАСҚЫРДАЙ АНТАЛАДЫ Жапа-тарҚАС ҢАҢҢАНДАЙ Сэ%. бір сэт, сәл •мағай, ашцарацтана дүрсе ұаітылды. Қасғана. Миронов сұп-сұр болып демін жұ- цырдай анталаған жау. Жадыраған жаз
тып, цас цаццандай кимылсыз сіресіп тұр- күні көк ала түтінге булығып, мүлгіген
ды да, жерге жансыз құлап түсті (Ә. Н.).
қалың орман қаралы арудай шаңын жайҢАС ҢАҢПАДЫ 1. Қыбыр етпеді, ор- ып, жер де, аспан да гүрс-гүрс етеді (СҢ).
нынан цозғаллладьі, көз алмады. Пәршитті
ҚАСҢЫРДЫҢ АРТҢЫ СИРАҒЫНДАЙ
ңылышпенен басқа ұрды, Ңалшиып цас
КӨРДІ д и а л. Иттің етінен де жек
цацпастан ңарап тұрды. ¥рғанмен өтпей- ЖЕК
кврді. Біреуге бір нәрсе десең, цасцырдың
тұғын ңанжар ңылыш Болат еді дулыға- артцы
сы неше түрлі (Т. I.). 2. Қүлац салды, Шу). сирағындай жек көреді (Жамб.,
ыцылас цойды. Базаралы әлі күнге үнсіз
жүрген. Бірақ, соның орайына күні бойы
ҢАСҢЫР ЖҮРЕКТІ Беті ештецеден
тек айналадағы жұрттың үнін цас цацпай цайтпайтын батыл, цайсар, жүрек жұтцан.
тыңдаумен болған (М. Ә.).
Қазаңтың «жүректісі» айтқанына тұрғыш,
жамандықтан тез жиыл алғыш,
ҢАС КАҒЫСТЫ Ымдады, белгі берді, бойын
соңынан итше ере бермей, адасқан
мезгеп нұсцады. Мұқаш пен мырза Шапен көптің
атының басын бұрып алуға жарастаршиналар Ояздың табағына тагам са- көптің
жүректі емес, цасцыр жүректі деген
лып, Тақсырға қалай етсек ұнаймыз деп, г.ан
сөз (Абай).
Біріне отыр цасын бірі цағыті (Т. Ж.).
ҢАСҢЫР ТАРТТЫ Қасцырдыц малды
ҢАСҢАЛДАҚТЫҢ ҢАНЫНДАЙ Аздығынан (сирек ұшырасар тапшылығы- майып етуі туралы айтылады. Өзге ат дэмнан) цадір тұтылатын затца айтылады. саз болды ма, жабагы неге сойгансыңЖақсы көріп жанындай Тракторын бапта- дар?— деді Ңазанғап жылқышыларға.
ған, Ңасцалдацтың цанындай Ңасың май- Қасцьір тартып кеткен соң, сойып алын саңтаған (Жамбыл). Балым бәйбіше дық — деді Баубек (Ғ. Мұс.). Қасцыр тар
Салқаш Сарымен екеуі цасцалдацтың ца тып ңан шықса, Жаман ит жұлып жей бенындай етіп құйып, шай ішуге кірісті рер Алды-артына қарамас (Д. Б.).
(X. Е.).
ҚАСҚЫР ШАПҢАН ҚОЙДАЙ БОЛДЫ
ҢАСҚА МЕН ЖАЙСАҢ к ө н е. Елдің Тоз-тозы щыцты, быт-шыт болды. Қасцыр’
зкім-жацсылары, ығай мен сығай. Осын- шапцан цойдайын Быт-шыт ңылып ара-
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сын, Ңанат сілтеп оамғайын Ңұртуға жау
ңарасын (Жамбыл).
ҢАСҢЫР ТИДІ [ШАПТЫ] Бөрінің, иғцүстың малға маза бермеуі туралы айтылады. Малшылардың қойларына цасцыр
шауып, жылқыларын ұры алып, маза
бермейді (ҢЕ).
ҢАС МАҢҒАЗ Нағыз кербез, паң.
Адасқанның алды жөн, арты соқпаң,
Оларға жөн, арамның сөзін ұңпақ, Қас
шаңғаз малға бөккен кісімсініп, Әсте жоң
кеселді істен биттей қорықпаң (Абай). Әрібері көсіліп, шіреніп, каңырынып, ешкімді елемеген секілденіп, мал біткен цас мацраз екендігін білдіріп болыл, біраздан
соң:— Е, молдеке, мына бір баламызды,
ойын ойнап, киімін жыргқаннан да мектеп көргені жақсы ғой деп, сізге әкеліп
отырмын,— дейді (С. Т.).
ҢАС [ҢАСА] НАДАН Тым топас, топастьщ өзі. Ңара басңан қаңғыған, Қас
надан нені ұға алсын, Көкірегінде оты бар
Ңұлағын ойлы ер салсын (Абай). Өзі екен
қара жүрек цас наданның, Ңасқырдай кэрі
корқау, ңанға таңсық (С. Ад.). Ңарны тоң,
цаса надан ұқпас сөзді, Сөзді ұғар көкірегі болса көзді, Ңадірін жақсы сөздің білер
жанға Таппай айтпа оған да айтар кезді
(Абай).
ҢАС ПЕН КӨЗДІҢ [ҢАБАҢТЫҢ]
АРАСЫНДА
халықтық
өлшем.
Лезде, тез, жылдам. кәзді ашып-жұмғанша.— А—а... Ойпырма-ай, қас пен көздің
арасында соңыр боп ңала жаздадым
(3. Ң.). Көңілшек басшылардың көңіл
жьщпас ниетіне жұртшылықтың қанағаттанбағанын сезген Ырысалды цас пен цабацтың арасында жан адамға із-түзін білдірмей, табанын жалтыратып отырды
(КТ). Басқа бәлө тілден деген, Әбікен цас
пен көздің арасынша «кулак» болып, Шұбартаудан Семейге қайтады. Обкомға келеді (С. Төл.).
ҚАС [ҢАСКӨЙ] ТАҒДЫР Әзелден жолына, тілегіне царсы келген жазмыш. Ңас
тағдырдай ңасарысқан шөлейт жон, Өзінің
жат қылығына мақтаньш (Ң. А.). Ңас
тағдырдың қиқаңына көнбейміз, Ел намысын кескілеспей бермейміз (Ң. А.).
ҢАСТАНДЬІҚ [ҢАСТЫҚІ ЖАСАДЫ
[ҢЫЛДЫ] Жаманшылыц істеді. Ал, ел
еңбегін сүліктей сорып келген байлар, қожа-молдалар колхоз кұрылысына цастандыц жасауға тырысып баңты (М. Ғ.)- Ма
медов цастандыц жасады деген пікір бастан-аяқ ойдан шығарылған (М. И.). Мен
саған енді ңайтып цастыц цылмаймын,—
дейді қасқыр (ҢЕ).
ҢАСТЕРІН ТІКТІ Қастыц ойлады,
өшікті. Ол саған цастерін тігіп жүр. Түрмешілер Әмірге өзгеше цастерін тігіп қалып еді (Орал: Жым., Чап.).
ҚАС Т¥ТТЫ Жауым деп есетітеді. Бақ
құсы ұшып баоынан, Бас бармағын шай-
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нады. Қас тұтам деп қарттарды, Бола алмады пайдалы (Т. I.).
ҢАСТЫҢ [ҢАСТАНДЫҢІ ОЙЛАДЫ
Біреуге зиян істегісі келді; орға жықты,
жаулыц цылды. Халықңа цастыц ойласа,
Ңара тас басар кеудесін (Жамбыл). Саған
цастандыц ойлап жүрсе, өз обалы өзіне
(АТ). Саған цастыц ойлағанның арңасына
алты қотыр шывсын, Желкесіне жеті қотыр шықсын, Шаңырағы шарт етіп, шабына кеп қадалсын, Босағасы борт етіп, борбайына қадалсын (АӘ).
ҢАСЬЩ ҚАН ҢАЛҒАНША Жан-тэнін
аямай, ацырғы де,мі біткениіе, өмірінің ец
ацырғы сағатына дейін. Цалғанша цасыц
цаным қару алып, Ңорған боп тұрам, баурым, тұрағыңа (Ү. К.). Кеңес үкіметінің
жүмысына цасыц цаным цалғанша дайынмын деп белсенділік көрсететіні де бар
(Б. М.).
ҢАСЫҢ ҢАНЫ ЖОҢ Беті цұп-цу, сұрланып кеткен. Өзіміздің жауыигерді аударып басын сүйеіНгерсем, бетінде цасыц цаны жоц (Б. Йом.). ^
ҢАСЫҢ [-ТАЙ1 ҢАНЫН ҢИДЫ Өлтірмеді, тірі цалдырды, жанын циды. Ағатайлар-ай циыңдар цасыцтай цанымды! Не
айтқандарыңды істейін,— деп Тілеген жылап қоя берді (С. М.). Әкем менің жас жанымды, цасыцтай цанымды бір сағагқа цисын...— деп рұқсат сұрайды (ҢЕ).
ҢАСЫҢТАЙ ҚАР, ТОБЫҢТАЙ ТОҢ
ҢАЛМАЙДЫ Қыс белгісінен дэнеце цалмады деген мағынада. Биыл қыс көп созылған жоң, көктем ерте түсіп, цасыцтай
цар, тобыцтай тоң қалдырмады (AT).
ҚАСЫҢТАП [ТЫРНАҢТАП, ТІРНЕКТЕПІ ЖИДЫ Аз-аздан тырбанып жады.
Тәубе қылмай жасымда, Ңанша бала болады, Қиямет түн басымда, Қасыцтап жиған
көп малым Ңалды менің артымда (Ш. Ң.).
ҢАСЫҢТАП ЖИҒАНЫН ШӨМІШТЕП
ТӨКТІ [ШАШТЬГі Аздап болса да. еңбекпен ұзац жиғанды көл-көсір етіп, тез цұртты. Қасыцтап жинап, шөміштеп төккен
(Мақал).
ҢАСЫМХАННЫҢ ҢАСҚА ЖОЛЫ к өн е. Ел арасьіндағы цалыптасып кеткен
жол-жора. Кеңгірбай, Қараменде, Құнанбайдың айтуларынан жазылып алынған «Қасымханның цасца жолы» ... дейтін орта ғасырдағы ңазақ қауымының
жұртшылық заңдарымен орые ғалымдарын таныстырмакшы болады (М. Ә.).
ҢАСЬІН ТҮЙДІ Түнерді, тұнжырады.
Тұманның бозғылт бұлты бүркіп жасын,
Тұнжырап табиғат та түйген цасын, Толңынның шеруіне құлак тосып, Бір терең
ой үстінде келеді ақын (Ә. С.).
ҢАСЫН ТІКТІ Қастыцпен кәз тікті.
Жанталасңан жауың бар, Цасын тіккен
ол саған (Жамбыл).
КАСІРЕТ [ҚАЙҒЫ, УАЙЫМ] БАСТЫ
[ТАПТЫ, ТАРТТЫ, ШЕКТ1] Ө ҚАСІРЕТ-
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КЕ [ҢАЙҒЫҒА, УАЙЫМҒА] БАТТЫ©
ҢАТ ВОЛДЫ Мұцтаж болды, зәру бол
Ң¥СА ТАРТТЫ [ШЕКТ1] © ҚАСІРЕТПЕН ды. Сатушы ауданда жатып алды. ДүниеҢАН Ж¥ТТЫ [Ң¥СТЫ1 Қайғы азабына нің ең арзаны сіріңкеге цат боп отырмыз
түсті. Айшаның қабағы ауыр қайғымен (К. О.).
түйіліп, еңсесін цасірет басцан сияңты еді
ҢАТЕР [ХАУШ] ТӨНДІ [ТУДЫ] Қи(С. С.). Шаттансам, цасірет тартсам, жү- ыншылыц
жағдайға тап болды. Жануардеп-арып, Еріксіз шығушы едің көкірек
жарып, Табиғат өзгелерден өзгеше боп, дьщ иыгынан ер түспеді. Тортөбел де ауЖат туған бұл дүниеге мен бір ғаріп насын, біраз шалсын. Біраң, менің бағым
(С. С.). Жоңтады өксіп күллі елі, Нар до- бар,— цатер туса, Арашалап алатын досын, ¥лын, басшысын. Қасірет шеккен бі- сым барсың (С. М.).
леді, Көз жасы құрғыр ащысын (Ж. М.).
ҢАТЕРІНЕ АЛДЫ Есіне түсірді, ойына
Көп талып кайғыланба жатңаныңа Қасі- алды. Ол осы сәтте үлкен жанды әйелдің
ретін сұм тұрмыстың татцаныңа, Адам-ақ, уаң әйелдік сезімінен де алыс тұрмайтымысалында, ауру-тұзаң Кім түспес жауыз нын цатеріне алды (I. Е.).
тұрмыс ңақпанына (Ш. И.). Онан кейін ма
ҢАТЕРІҢ [ҢАПЕРІҢ] ЖАН БОЛСЫН
ран ендігі жарьщ дүниенің керегі жоң деп,
Қаж жеме, иманың кәміл болсын, итандай
касіретпен цан цүсып жатыр (ҚЕ).
сен. («Қатер»— араб сөзГ: хауіп, кәдік,
ҢАТА [ҢАТЕ] БАСТЫ Қателесті, жа- қорңу мағынасында. Ауызекі тілде «қатеңылысты, аяғын шалыс, жаза басты. Су- рің жанбасын» түрінде де айтылады). Шыреттеймін деп, әлгі Атшабаров оңбаған ой- рағым, цатерің жан болсын, Өзіңдей көр.
дан көп қосып жіберіп еді. Қата басып Бір атты бағып берерміз (AT).
бүлдірген болдық қой (М. И.). Осиптің
ҢАТҢАН ҢАБАҚ Қапа шеккен күй,
ойыны оңай емес. Сәл аз ғана цате басса, хал-жағдай туралы айтылады. Сағым ба
ол минутында жанын алура ажал аңдып сып сарылган Ңай күйде екен сары бел.
тұр (С. Шәр.).
Қабағы ңатңан алыста Қай күйде екен
ҢАТАЛАП ҢАЛДЫ Қатты шөлдеді, қайгылы ел (С. Б.). Қатқан цабац, ызгар
сусады. Манагы көк серкені тұтас жұтам көз, Кекесін күлкі, шаншу сөз, Жаңының
деп цаталап цалдың ба, мен саған су емес, да болса, жаннан без (АӘ).
кереңді ішкізермін (Ә. С.).
ҢАТТАП АЙДАУ д и а л. Топтан, ретҢАТАЛ БОЛДЫ [ТИД1] Мейіршсіз ретьмен айдау. Колхоз малый бес цаттап
болды, аяушылыц жасамады, цаһары цат айдау керек (Шыг. Ңаз., Больш.).
ты болды. Жаура цатал бопайыц, Халың
ҢАТШӨП ҢЫЛДЫ д и а л. Несие ал
каһарын салайьщ, Көтермей басын езгі- ды. Ешкі еті ңымбат емес, өзіміз цатшөп
леп, Улы тісін қағайың (Жамбыл). Сөз цылып алып жедік (Ң. Орда, Арал).
айтып, суытып жүз, сұнбай мойын, Ңол
ҢАТТЫ КЕЛДІ Ашуланды, үрысты.
жинап, жау боларлың білдірді ойын. Ңосылып Хаңан менен Кей-Ңысырау, Хал- Төлеу ана жолы киім тұсындагы реніштен кейін ңарындасына цатты келе алмай,
ңына цатал тиіп, көрсетті «ойын» (РД).
жүзі тайып, жасңаншаңтай беретін-ді
ҢАТАРҒА ҢОСЫЛДЫ Терезесі тең (Ә. Н.).
болды; топца кірді. Мұның ішінде ЕрғалиҢАТТЫ КІСІ 1. Мінезі цатал кісі. Тодың тіршілігіне тілектес, Ерғали арқылы мырық
кісі, иіле қояр ма? (AT).
цатарға цосылып келе жатңан талай пы- 2. Сараң қатты
кісі. Ңолынан ңайыр бермес цат
сыңтар да бар (Б. М.). Жарықңа шыгып, ты кісі (AT).
міне, енді, Қатарға келіп қосылып, Кезек
келді сөз сөйлер (Ай. Т.).
ҢАТТЫ СӨЗ Жанға батар тік сөз. Бекжасы үлкендігін сыйлап, бір
ҢАТАРДЫ Б¥ЗДЫ 1. Сицын алды, сұлтанның
жагынан
цатты
сөз айтуға қаймыңңан да
саптан шыцты. Мынау жарастыңты, цатарды бұзбай, кейін тұра тұр, жаным (AT). секілді (Ғ. С.).
2. Бірлікті бұзды. Жаңыннан жатқа баруҢАТЫМ ОҢЫДЫ [ТҮСІРДІ, ДЫЛ
ға, Көптен жалғыз қалуға, Бұзғалы тур ДЫ] © Ң¥РАН ТҮСІРДІ к ө н е. Өлген кімыз цатарды, Терезесіз, түндіксіз Білсекші сіге арнап, цүранды бастан-аяц оцып шыц
көрде жатарды (Ә. Тәң.).
ты. («Ңатым» — араб сөзі: бітіру, түгесу
магынасында). Келсе балам басыма, цаҢАТАР ӨСКЕН Жасы шамалас, заман- т
ъим. цылсын артыма. Жетімдікке көндірді
дас. Қатар өскен. ңұрбысы, қазақ әдетін
ңуса — жеңгесі, неге Дәмешті қызықта- Жұдырьщтай жасында (Ш. Ң.).
майды (3. Ш.).— Мен ол кісіні соғыстан
ҢАТЫН АЛДЫ Үйленді, эйел алды.
бұрын білетінмін: көрші ауылдың жігіті Қайын бардың, Қатын алдыц, Енші тиді аз
де, цатар өстік. Мен сегізінші класта оңы- рана (Абай). Мұстапа — бойдақ, кедей бірғанда, ол ауыл Советтің хатшысы болатын аз тұрган, Кәсібін күннен күнге тәңрі оң(3. Ш.).
ғарган. Аздан соң цатын алып, үй салрыҢАТАРЫ ӨСТІ Саны артты, көбейді. зып, Шаһарда сенімдінің бірі болған
Қатарымыз күнде өсіп, Ңамалымыз бекін- (Аібай).
ген. Дүние тұр тілдесіп Москвамен
ҢАТЫН-БАЛАҢ ШУЛАП ҢАЛРЫРІ
<С. Мэу.).
қ а р р ы с. Әйел, бала-иіағаң жетім-жесір
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балсын! Тағы бір ылаң! Жұлының үзілсін, Мекеш! Көктей сол, Мекеш! Ңұдая
бұл қандай пәлеі Қатын-балаң шулап цалғыр, шулатты ма? (Ғ. Мұс.).
ҚАТЫН-БАЛАСЫ ЗАРЛАДЫ Бала-шағасы, үріхк-бүтац, зәузаты жылап цалды,
цайғыға батты. Қатын-балаң зарласын.
Басыңа қиын іс түссе, Ңасыңа ешкім бармасын (ҢЖ).
ҢАТЫННЫҢ ҢЫРЫҢ ЖАНЫ БАР
Шыдамды, цабырғасы цайыспайды деген
мағынада айтылады.
ҚАТЫН ӨЛДІ — ҢАМШЫНЫҢ САБЫ
СЬШДЫ Ескі салт бойынша, әйелдің өлгені үстаған цамшының еабы сынғанындайац реніш-салмац туғызады, көп цайғырма
деген үғымдағы кәңіл айту.— Ңатыны өлген ңандай болады?— Әй, менің Ңарашашым өлген бола ма?— деп Жиренше ңатты күйініп, қамшысын таянғанда, ңамшының сабы ортасынан шарт кетіпті. «Ңатын өлді — цамшының сабы сынды» деген
сөз содан қалған екен (ШС).
ҢАТЫН ӨСЕК Алыті кашты лацап
сөз. Кейде кепке жанасы жоқ, жә біреудің жайын ертегілейді, кейде көзі жетпеген бір цатын өсекті қойып ңалады (С. Д.).
Еріккен немелер, ерігіп жүреді де, цатын
өсектің отына май ңұйып, біз сияңтыларды тамыздың еткісі келеді,— деді Қазыбек
(Ә. Ә.).
ҢАТЫНЫ [ӘЙЕЛІ] КҮМӘНДІ к ө н е.
Әйелі екі цабат, аяғьі ауыр. Менің дағы
әйелім күмәнді еді (ҚКБС).
ҢАУ БОЛДЫ д и а л. 1. Ңауььм болды.
Ілгеріде олар бір цау болған (Ң. орда,
Арал). 2. Қоршады, алдын орал жібермеді.
Дүйсебай шабандоз мәреге ңарай атты қанша бұрса да, көлденең көпшілік алдына
цау болыті, өткізбей-аң койды (AT).
ҢАУҒА ВАС Келіссіз үлкен бас. Ңатты ұйықтап кетіппін,— деді цауға бас қазақ өкіл.— Мен де,— деді қасындағысы
(I. Ж.).
ҢАУҒА СҮТТІ БОЛСЫН Қүдыцтан
су алып, малды суарып түрған кісіге айтылатын тілек.
ҢАУҒА ТИГЕН ӨРТТЕЙ Тым екпінді,
цайсар, алғыр кісі туралы айтылады.
(«Ңау»— ңұрғақ, тұтанғыш өсімдік). Қауға тиген. орттей жайнап барады ғой мына
пәле (AT).
ҢАУЕСЕТ ХАБАР Суыц сөз, алып
кашпа эңгіме. Ханның тоңал алуы жұртңа
бәлендей цауесет хабар емес, бірақ, осы
суық сөзден Байтабын біреу ңойнына жылан салып жібергендей ыршып түсіп, өзінен-өзі сенделіп барып, жер бауырлап
жатып алды (I. Е.).
ҢАУКАРЫ КЕТТІ [КЕМІДІ, ҢАЙТТЫ] © ҚАУҢАРЫНАН АЙРЫЛДЫ Әлсіреді, күш цуаты кеміді. Е, бұл бала сыйлы
сөзбен сазайымды тарттыруга ңарады,—
22-160

ҢАШПАҒАН

деп Алдаберген цауцарынан айрылып,
жанында жатңан аң жастыңқа жантая
кетті (Ә. Н.).
ҢАУЫМ [ДОРАМ] БОЛДЫ Бірікті, бае
цосып тірлік етті. Ар жағында молланың
үлкені жатыр, сол кісіні ояга қойыңыз,
бэріміз цауъим болсаң болайыц (ҚЕ). Келіні епті болар, ңызы қылыңты болар, агайыны цоғам болар (ШС).
ҢАУЫМ ҢЫЛДЫ д и а л. ¥йғарым,
бэтуа жасады. Бәріміз шаш алдырамыз
деп әлгілер цауъш цылады (Жамб., Шу).
ҢАУЫС ТҮРДЫ д и а л. Жүқа мүз цатты. Ңыста шелек бетіне цауыс түрдьі
(Ң. орда, Арал).
ҢАЬАРҒА МШДІ © ҢАҺАР КӨРСЕТТІ [ҢЫЛДЫ, ТІКТІ, ТӨКТІ, ТТТАТТТТЫ,
КЕЛД1] Қатты ашуланды, терісіне сыймады. Кешке Нұрлан нағашым үйге келген соң, мен оған мұңымды шақтым. Нағашым цаһарына мінді де, Бөкенді үйден
ңуып шыңты (Ә. С.). Көтеріп дар ағашты
Барғу жүрді, Күл-күл ғып кездеекенді
басын ұрды. Келмеді ңасы түгіл, маңына
да, Қаһарды көрсеткен соң осы түрлі (РД).
Қаһары келген соң, бүйтіп жатңанша біржолата өлейін деп, белін қолымен басып
ңалғанда, бел омыргңасы сырт етіп орнына түсіп кетті (ЕТ). Аспан цаһарының барлығын жерге төгіп болған соң, күн жадырап, шайдай ашылды (Б. Мом.). Көзінен
ұшңын өрттей лапылдаған, Жауына цаһар
тігіп қатуланған. Отан үшін шайңасңан
ауыр күнде, Төнсе де өлім хаупі жасымаған (М. X.). Қаһарын шашып ерлерім Ңанына жауды боятқан. Жауыздың ңазып
көрлерін, Жалғаннан көзін жоғалтқан
(Н. Б.). Жолбарыстай ыңыранып Ңараман
цылды цаһарын, Айдаһардай ыскырып Бетіне жайды заһарын (ҚамБ).
ҢАЬАРЫНА КЕЗІКТІ [ТАП
ҮШЫРАДЫ, ІЛІКТІ] Ашуға,
ызаға душар болды. Бір түнде
еткен жасын, Ңалайша енді иесі
сын, Кәрінің цаһарына қатты
Періште жер бетіне түсті жылап

БОЛДЫ,
кернеген
екі күнә
карғамаүшырап,
(Ә. Т.).

ҢАШАҢ СИЫР Бірнеше рет цашцан
сиыр.
ҢАШАНҒЫ ЖАРАМАЗАН [ЖАРАПАЗАН] АЙТАМЫЗ ДА ЖҮРЕМІЗ! Қашанты жалынып-жалбарынып, тілек тілеп
жүре беремін. деген мағынада цолданылады. (Ауыз бекіту, ораза тұту кезеңінде болатын діни еалттан келіп шыкңан). Молдаға балаларыңды оңыт,— деп оған ңаңсағанмен көнбеді. Ңашанғы жарамазан
айтамыз да жүреміз (AT).
ҢАШПАҒАН ҢАРА ҢАШАРДЫҢ
[СИЫРДЫҢ] УЫЗЫНА ҢАРАТТЫ ©
ҢАШПАҒАН ҢАНІАРДЫҢ УЫЗЫ Қолдан келмейтін іске дәмелендірді; бос сөзбен емексітті. Жай әншейін екеуіміз цашпаған цара цашардыц уызына мае болған
Есбалақтың әсеріне ұқсап тұрмыз (Ә. Ә.).

ҢАЯУ
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ҢАЯУ [ҚАМ] КӨҢІЛ Қайғы-цасіреті (М. Ә.). Арттағылар бұл кезде циңуға бамол, сыныц көціл. Жолыңңан аяулы атқа, сыч еді (Б. С.).
ардақты ерге, Неткен жан шыдай алар
ҚИЛЫ-ҢИЛЫ ЗАМ АН БОЛДЫ, ҢАмұндай шерге. Қашаннан цаяу көңіл сері РАҒАЙ БАСЫН ШОРТ АН ШАЛДЫ Ел
Ақанға, Ңайғырған сияқтанды көк пен басына туған циыншылыц кез туралы ай
жер де (I. Ж.).
тылады. Тар жол, тайғаң кешу, қиын-қысҢАЯУ САЛДЫ [ТҮСІРДІ] Көңілді тау заман болды. Қилы-цилы заман бол
қалдырдьс, ренжітті. Осы бір көңілсіз күй- ды, қарағай басын шортан шалды демеді
кі көріністер жолаушы жанын жүдетіп, ме Шортанбай, Қарамұраттарға белгілі
көңіліне цаяу салады, біркелкі реңсіз, сұр- тұрған шенді мен көре алмадым,— деді
ғылт даладан мезі болған жолаушы көз Баужан (Ғ. Мұс.).
сүйсінер, көкірекке демеу болар бірдеңө
ҢИМАСЫ ҢЫШЫДЫ Бүйрегі бұрды;
іздейді, біраң, төңіректен тірлік нышаны жаны ашыды. (Араласпайтын орны жоң,
білінбейді, сұрыңсыз сұр дала (Ә. Нұр.).
реті жоқ жерде кіріскенде айтылады). АйҢИБЫЖЫҚ [ҢИПАҢ] ҢАҢТЫ Қы- далып кеткен байға сенің цимаң неге цыпылдады, цуыстанды. Сабан сыбдырласа шиды (М. Ә.). Ол жас жігіткө жарық ерні
да, дір етіп секемденіп ңарайды. Қашан түріліп, тісін ақситып күліп: Қи,маң қьіала жөнелер екен деп цибыжыц цағып шымасын! Үндеме!— деді (Ә. Н.). Мен айтсам, Ерқанның тықңан малын айтам, оғаи
отырмын (Б. С.).
қимаң
цышымасын,— деді Дүйсенбай
ҢИҒАНІ КЕЛДІ Сәйкеспеді, теріс кел- (Б. М.).
ді; қарсы болды. Естіген тәубе қылды
ҢИМЫЛДАП ҢАЛДЫ Қолынан келжайын, Молдаға қиғаш келсең ол да
қиын. Кешегі хор қызындай бүлдіршінге генді істеп бацты. (Бұл жерде қарсыласып,
Жынды ғып жегізіпті есек миын (С. Кер.). қыр көрсетті деген мағынада айтылыи
Мұндай нәрсе хальщтың мүддесіне қиғаш тұр). Сондықтан, қазір халкымның уақкеледі, халық ұғымымен үйлеспейді танбай тұрған, жолбарыстай қажырлы кезінде армансыз цимылдап цалуым керек
(М. Ғ.).
(I. Е.).
ҚИҒАШ ҢАС Сұлу цыз. Ңұдайдан
ҢИМЫЛЫН АҢДЫДЫ [БАҢТЫ] Біржатсам-тұрсам мен тілеймін Пендеңе жоеудің іс-әрекетін бацты. Кешке жаңын Уәлыцтыр деп циғаш цасты (АӘ).
ли келді. Әшейіндегі сабырлы, сыпайы,
ҢИҒАШ СӨЗ Ңарсы, цыңыр айтылған сызылып тұратын, көз астымен кісінің
пікір. Қиғаиі сөз топ ішінде не керек деп, цимылын аңдып, өзін әккілеу ұстайтынАрыстан түсе берді арасына (АШ). Жұрт- Уәли емес (Т. А.).
тың сөзі «солдатқа қазақты алу» әңгімесі,
ҢИМЫЛДАҒАН ҢЫР АСАДЫ Қарап
цазақтың оған бармауға тиісті екендігі.
Көңілдеріне циғаш сөз айтңанды дұшпан отырмағанның ісі бітеді. Қимылдаған қыр*
асады деп, жалғыз да болса өндіріп тасбіледі. Жұрт әбден көтерілген (С. С.).
тапты І(АТ).
ҢИҒЫЛЫҚ [ШАТАҢ, ҚИҚАЩ САЛ
ҢИРА КЕЗІКТІ д и а л. Қыңьір, қи,сыц.
ДЫ [ШЫҒАРДЫ] Ылаң салды, айтцанға
көнгісі келмеді; day туғызды. Еліңіз бү- Ол бір цира кезікті адам емес пе (Шыг.
лінді, мырза. Көп ауыл сол анадағы Аман- Ңаз., Больш.).
ның хаты бойынша, «Танакөзді ауылнай,
ҢИСАБЫНА КӨЗ ЖЕТПЕЙДІ © ҢИІзбасарды болыс сайлаймыз!»— деп циғы- САП ЖОҢ Үшан-теңіз көп, өте мол, есеплыцты салып жатыр, — деді Байбол сіз. Шалңыған Жаныбек пен Тұрсын, Қа(Ғ. Мұс.). Кер езу келіп, кетемін деп ша- най, Ит-ңұсты Нұрмағамбет, Досан, Жатақ салды (AT). Шырағым, осы жолы ша най, Солардың цисабына квз жетпейді, Ол
тая; шығармашы, бәле іздеген жұрт басқа түгіл бір Шақандай болсаң ңалай (Айтыс).
жацңа бұрып әкетер (AT). Бесір келіп на- Қаланың халі сұмдық. Сеңдей соқтықңан
логқа есеп алды, Ңараш «тегін болмас» халық. «Сауданы» жұрт ашық сөйлеп тұр.
деп уайымдады, «Ел жайлауға шықңанша Акша іздеген халықта цисап жоц (С. С.).
айдадың* деп, Папашител Ңарашқа цицаң Әскерлердің бойларына асынып келген
салды (I. Ж.). Подрядчик цицаң шығарса, ңаруларынан басқа, атпен тасып әкелген
болыс оны түсіріп тастап, басқа біреуді қаруларының да цисабы жоқ (С. М.).
береді (Ғ. М.).
ҢИСАЙЫП ҢАЛДЫ 1. Қыңырланды.
ҢИҒЫР ҢЫЛЫШ Өте өткір, ұстараның
жүзіндей цылыш туралы айтылады. Жал- Колчакңа доклад алып бара жатңан офи
ғыз өркеш нар беріп, Қиғыр цылыш, най- цер Бекболаттың большевик адамы екенін
за өткір, Сатып алды арзан деп, Көбелі білген соң-аң, түсі суып, жөнді жауап бермей қисайып қалған (С. Шәр.). 2. Өліп цалсауыт сайманды (Ы. Ш.).
ды. Шалдың кемпірі цисайып цалыпты,
ҢИҢУ САЛДЫ Ө ҢИҢУҒА БАСТЫ байқұс (AT).
Дабыл кақты, шулады, аттанға басты.
ҢИСЫҢ ТӨС Нар түйе мен інгеннщ
Жылқысында жүрген қандай сақ ңұлағы
будандасуынан туған.
болса да, біз қицу салып тиіп кеткенге
шейін, дабырымызды, сарынымызды аңҚИСЫНЫ [ҢИЮЫ] КЕЛДІ [ТАБЫЛғармай қалатын бір сәт боп тұр!— деді ДЫ] Ыцғайы, реті. сэті түсті. Балағаздар
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кірісті шеткі отауға, Ңұсанда ой жоі$ оларды бағалауға, Қисыньі кеп кездессе сөз
жүзінде, Бөрі дайын мазақтап табалауға
(И. Б.). Ендігі еңбегі ауыр кара жұмысңа
ұсап барады. Сөзден сөз талгап, цисынын
келтіре алмай діңкесі құрыды (Т. А.).
Алыстан сермеп, Жүректен тербеп, Шымырлап бойға жайылған. Ңиуадан шауып,
Қисынын тауып, Тағыны жетіп қайырған
(Абай).
ҢИСЫНЫ КЕТТІ [ҢАШТЫ] Берекесі,
жөні жоц деген мағынада. Қылығы кеткен
ел бағып, Қисыны кеткен сөз бағып, Ендігі атқа мінгендер Күнде ертеңге тоймайды
(Абай). Жанған жаным жана берсін, обалымыз ңиюы жоқ, цисыны цашцан дүниеге, оңға баспай, солға басқан қазақтың
і^ара ғұргіына болсын (С. Т.).
ҚИТ [ҚЫБЫР, ҚИП, ТЫРП] ЕТКЕН
Аяғын ция басқан; бір нзрсе деген, ләммим деген. Бояма белсенділігің. де жоқ
емес еді. Қит еткен жанға найза лақтырасың, арғы-бергіні ңазбалай, үрім-бұгақ,
заузаттарын, өткен-кеткенін қопаратынық
да бар (С. Төл.). Қарасаң аққан оеңді бас
айналар, Біз өттік түн ішінде опыр-топыр.
Оралған аңдай болдық мықты торга, Қит
етіп бұрылу жоқ оң мен солға (М. С.).
Ақыры өмірлік жолдасы болмакқа келіскесін, оның дегеніне көнуің, цит етпеуің
керек еді ғой (Ә. Н.).
ҢИЫЛА ҢАРАДЫ Тілек ете, мөлие
көз тастады. Сіз түземесеңіз, мезі боламыз
дегенді аңғартып, Күдері Елизавета Сергеевнаға циыла царап, лебіз күтті (М. И.).
ҚИЫНДАП ҚАЛДЫ д и а л. Қиналып
цалды. Өзің циындап цалма, қалқам!
(Шығ. Ңаз., Болып.).
КИЫН ҢУАНУ д и а л. Қатты цуану,
бар көңілмен цуану (Шыг. Ңаз., Больш.).
ҢИЫН-ҢЫСТАУ КЕЗЕҢ [ШАҢ, ІС,
ТҰРМЫС, ӨМІР] Ауыр жағдай, сэт. Жастар өмір талқысын, өмірдің циын-цыстау
кезеңімен, ңилы-килы қалтарысын көре,
басынан кешіре,- күресе жүріп өседі, шынығады, кемеліне келеді (ЛЖ). Жібектен
жауап алмағы Қиын-цыстау іс еді (ҚЖ).
ҢИЫННАН ҚИЫСТЫРДЫ Орайын
келтіріп, үйлестірді. Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы, Қиыннан циыстырар ер
данасы, Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс, жұмыр келсін айналасы (Абай).
ҢИЫН ТИДІ Жеңіл болмады, цнналды.
Ондағы біздің адамдар, Сендердей емес,
балаңдар. Қиын тиді оларға, Аз кісі-ақ
қайтып санарға (Абай).
ҚИЫС КЕТПЕДІ Өкшелей соңынан
цалмады. Алдыңғы машиналардың ізінен
сүйем циыс кетпей, соның өзівде де қары
ңалыңдау жерде отырып қала жаздап, бір
«Победа» жетті (Ә. Нұр.)ҢИЫРДЫҢ ҚЫЛАҢЫНДАЙ ТАП
БОЛДЫ д и а л. Ойда жоцта, көктен түскендеі трп болды (Гур., Маң.).

ҢИЯНАТ

ҢИЫР [ҢИЯН] ШЕТ Ең шалғай, ең
алыс жер. Табылды өкпелеуші сонда етке;
Лақтырды талай кісі етті бетке; «Ол бас
та ңонақ тойғыза алмасың бар, Неге айттың, ас берем деп киыр шетке?» (С. Т.).
ҢИЮЫ КЕТТІ [ҚАШТЫ] 1. Ескірді.
мұжылды, кенеуі кетті. Немістердің барлың үлгідегі машиналары циюы кеткен
кебеже сияқты (Э. Н.). Ендігі үй бастығы
Бөжеков «саясатын» өзгерте кірісті, циюы
кеткен есік, әйнексіз терезе, ңоңыған кора
сол бойында қала берді (С. Ад.). 2. Сэті
түспеді, орайы кел,меді, үйлеспеді, берекесі
кетті. Ерлі-зайыптылардың арасының
циюы цашты да, келісімі, жарастығы бол
мады (Т. А.).
ҢИЯ АЛМАЙДЫ Тастай алмады; цол
үзе алмады; айрылмады. Туған жерді ция
алмай, Тентекті жеңіп, тыя алмай, Элі
отырмыз ұялмай (Абай). Шыбын жанды
ция алмады (AT).
ҢИЯ БАСПАДЫ Аттап ешцайда шыцпады, ешцайда бармады. Айтңанымнан
қайтпаймын! Осы ңыстаудан ция баспаймын\— депті Байсал (М. Ә.). Ол бос болса,
үй маңынан тірі жанды ция бастырып өткізбейді (Б. С.).
ҢИЯ БАСТЫРМАДЫ Үзатпады, бүлтартпады, бұра аттатпады. Астымдағы
торы ция бастырған жоц (AT).
КИЯҒА КӨЗ САЛДЫ © ҢИЯДАН
КӨРДІ [ШАЛДЫ] Алысца царады, алдын
болжады. Асыл ердің баласы Жауды көрсе шыдамай, Көзін салар цияға. Ермін
деген жігітті Кеңшілікте сынама (М. Ө.).
Ңырағы көз циядан шалып цалды (AT).
ҢИЯҚ М¥РТ Жіңіиікелеу, әдемі мүрт.
Қияк мұрт, сұрша денесі шағын, жұңа,
жасы елуге келіп қалған, өткір кездіктей
жылмаңдаған кісі көрінеді (Ғ. Мұс.).
ҚИЯЛҒА БАТТЫ [ШОМДЫ] © ҢИЯЛ
ШЫРМАДЫ Ойға түсті. Абай жол бойын
да бар дүниені ұмытып, бір Тоғжанның
елесін көз алдына келтіріп, нелер ыстық
циялға батты (М. Ә.).
ҢИЯМЕТ ҚАЙЬШ © ҚИЯМЕТ КҮНІ
д і н и. 1. Ацыр заман. Қиямет цайым болганда, әуелі өзің көрмексіңі Өтірік айтқан
сөзіңнің, Арнасын сонда таба алмай
(Д. Б.). Қиямет күні болганда. Көрсем
сонда көргеймін (БЖ). Шырағым, циямет
күні ңоңсыдан деген, көршіңмен көңілің
жаңьін болсын деп еді (AT). 2. Басца түС’
кен циын жағдай, ауыр күн. Уа, зорға айналды. Астан-кестен киямет цайымға екіақ елі қалды. Ауылдың жүрегі гас төвесінде (Қ. Тай.).
ҢИЯНАТ ЖАСАДЫ [ҢЫЛДЫ, ІСТЕД1] Әділетсіздік істеді. Исаға Ңасымның
малын берерде жұрт: «Жетімнің малына
циянат цылма! Өзін адам ңыл, күт, асыра,
жылатпа»— деген (М. Ә.). Бұл жетімге
циянат жасайтындай, не күн туды (AT).

ңиянның
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ҢИЯННЫҢ ҢИЫНЫНДА Алыста, цол
жетпес жерде. Қиянның циынында тұрсаң-дағы, Ңиғаштап қанатымды ңонам-дар ы

...

(I.

Ж .) .

ҢИЯПАТ ІС [Ж¥МЫС, ҢЫЛЬЩ...]
Қиын; оңайға, оңай икемге түспейтін. Ал
зеңбіректі оқтап, білтесіне от беріп атудың
өзі ңаншама уақыт алар бір цияпат іс
(I. Е.).
ҢОҒАЛЫ КӨЛДІҢ Ң¥РАҒЫ Бұл жер
де мейлінше жайдары, жұмсак, жайлы
ұғьимында айтылып тұр. Жас желектей
жайңалған Ңыз Жібектің дидары — Қоғалы көлдің цүрағы (ҢЖ).
ҢОЗҒАУ [ТОЛҒАУ] САЛДЫ Ой түсірді, түрткі болды. Абайжан, менің әнім са
ган жаңсы цозғау салды деуші ең. Сен
болсаң, әндегі біздің өзіміз байқамай, елемей жүрген түкпірді ашасың (М. Ә.). Мусиннің кейінгі әрекеттері, ол туралы сигвалдар да деканға үлкен цозғау салды
(3. Ң.). Әуелде кіріп түсіме, Орт.ақтасып
өміріме, Толғау салып ішіме, Сол күні-ақ
жаңтың көңіліме (Абай).
ҢОЗДАҒАН ҢОЙДАЙ МАҢЫРАДЫ
Зарлады, еңіреді. Бәйбіше барды аңырап,
Қоздаған цойдай маңырап, Ңазына аузын
анщалы, Таратты алтын, күмістен Ңалғанынша мысқалы (АБ).
ДОЗЫДАЙ КӨГЕНДЕДІ Шетінен тізді,
танауынан тізді. Үйелмелі-сүйелмелі балаларын цозыдай көгендеп үйіне тастап, өзі
отын-суға кетті (AT).
ҢОЗЫДАЙ МАҢЫРАП ТАБЫСТЫ
Шұрцырасыті жолыцты. Анасыменен балалар цозыдай мацырап табысты (М3).
ҢОЗЫ ЖАУЫРЫН ЖЕБЕ [ҢУ ЖЕБЕ] © ҢОЗЫ ЖАУЫРЫН ОҢ к ө н е. Садацтың оғы. Толғамалап қолыңа ал Қозы
жауырын жебені (ҢЖ). Алты қырлы аң
мылтық, Ата алмасам, маған серт. Қозьі
жауырын цу жебе, Тарта алмасам, маған
серт! (ЕТ). Қозы жауырын оц алмай, Атқан оғы жоғалмай, Балдагы алтын ңұрыш
болат, Балдағынан ңанга боялмай (М. Ө.).
ҢОЗЫ КӨГЕНІНДЕЙ ЖЕР «Арцан
бойы», «желі бойы» деген сияцты халыцтыц әлшем. Үйден цозы көгеніндей жер
ұзап шыга берді де, «осы ештеңе ұмытқан
жоңпын ба?»— деп ойлап аттың басын
тартып тұра ңалды (Ә. Н.).
ҢОЗЫ КӨРПЕШ — БАЯНДАЙ Бірінбірі өте жацсы көретін адсцмдар, немесе ерлі-зайыптылар, сертке берік ғашыцтар ту
ралы айтылады. Қозы Көрпеш — Баяндай
Бір молада өлсем-ай (Ә. Найм.).
ҢОЗЫ КӨШ ЖЕР х а л ы қ т ы қ өлш е м. Қозы өрісіндей цашыцтыц. Үлжан
аулы және соның ңасында Абай аулы Байқошкарда. Осыдан цозы көш жерде болатын (М. Ә.). Ң о л ы і і ұзақ жайьш, тілеу тілеп қалған аң бас әкесін Аман цозы көш
жер ұзаганша көріп бара жатты (Р. Мұс.).

ҢОЗЫ Ң¥ЙРЫҢ ҢЫЛДЫ Діңкесін
щұртты, сілелетті. Баяулап, бәсеңдеді со
тые шуы, Бұрқырап тау көбелеп шаң қуганы, Безеді тозғындаған ңашңан шеркес,
Ңылады цозы цүйрыц оны ңуып (I. Ж.).
ҢОЙ АСЫҒЫН ҢОЛЫҢА АЛ [ҢОЙ
АСЫҒЫ ДЕМЕГ1Н] ҚОЛАЙЫҢА ЖАҚСА, САҢА ҢОЙ Жасына царамай, ацылына, цабілетіне щра; ыңғайы келсе, көңіліңнен шыцса. Болмаса, цой асығын қолыца ал, цолайыңа жацса, саца цой. Жаңпаса, билігіңді өзің айт (М. Ә.). Қой асығы
демегін, қолайыңа жацса, саца цой деп,
'КІмнің кімі барында ма мәселе, элде кімнің кімінде ме? (AT).
ҢОЙ АУЗЫНАН ШӨП АЛМАЙДЫ ©
ҢОЙДАЙ ЖУАС © ҢОЙДАН ҢОҢЫР ©
ҢОЙДАН ҢОҢЫР, ЖЫЛҢЫДАН ТОРЫ ©
ҢОЙ МШЕЗ Момын; жуас адам. Қой аузынан шөп алжас, Ңоңырқай момын мен
болам (Н. Б.). Ол өзі цой аузынан шөп алмайтын момын екен, еш уақытта да бір
адамға: «Сені ме!» деген қатты сөз айтпапты (ҢЕ). Ңұдайга шүкір, цойдан жуас,
момаңан ғана еліміз бар (Б. М.). Ңаруын
тартып алсаң, немістер цойдан да жуас
болады екен (Ә. Ә.). Қойдан цоңыр, жылцыдан торы Бәкең, Адалдыққа бар елдің
зоры Бәкең (Абай). Жазаң сенің — цойдан
цоңыр мінезің, Әлдекімге артьщ болдың
бір өзің. Өмірге сен өгей болып туғансың,
Туған күні-аң жаспен бетті жуғансың
(С. Б.). Дауылдат! Дауыл, дабыл қаң!
Үшықта! ІПалңыт, ұшыршы! ¥шңыр, ұшта, Дамылдат, Ойдағы жерге түсірші!
Ойда бар Білем... Бейбіт ел; Онда бар, Білем... Қой мінез Ертерек сонда жетелік
(I. Ж.).
ҢОЙ БАСТЫ Киіз басцанда істелетін
салт, ырым. (Ойынның түрі: киізді домалатып барған үй қалайда сый тартуы керек). Ңаэаңтың халыңтың «киіз басу» биі,
«қой басты» ойыны, т. б. еңбектің өзіне
тән ерекшелігіне байланысты өз кезінде
туған салт-дәстүрләрі болды (С. Ң.).
ҢОЙ БАСЫНДАЙ ДІЛДА Алыс-беріске жұмсалатын алтын. Сен ертең де кел.
Мен әкемнің ңазынасынан ат басындай ал
тын, цой басындай ділда алайын, сонан
соң екеуіміз қашайың (ҢЕ).
ҢОЙ БОҒЫНДАЙ ҢОРҒАСЫН Мылтыцтың оғы. Төлеген сынды мырзаның
Ңанын судай шашады, Қой боғындай цорғасын Ажал болып жабысты (ҚЖ).
ҢОЙ БОЛДЫ © ҢОЙ БОЛДЫҒА САЛ
ДЫ [АЙНАЛДЫ] Басын бастап, аяғын
сиыр цүйыжшацтандырып жіберді, созбүйдаға салды. Өнер тұтса, жақсы ғой. Өсе
келе цой болды боп жүрмесе — деді Жаңия (М. И.). Сенің аспирантураң да цой
болды болып кетті (Т. Н.). Тасболат ңызыл
қыш оңайлыңпен сенің ңолыңа түсе қояр,
шіркін!— деді сол шегте отырған біреу
Біләлді кекетіп,— көрерміз, сәндік іздеп
жүргенде, осы шаруаның аяғы цой болдыға айналады, әлі (С. О.).
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ҚОЙҒА КЕЛГЕН ЕШКІДЕЙ ЕОЛДЫ
д и а л. Жатырцады, жат көрді. Бірінің тіліне бірі түсінбеген соң, цойға келген ешкідей болады дағы (Гур., Маң.).
ҢОЙҒА ШАПҢАН ҢАСҢЫРДАЙ Цырып-жойып, тас-талцан цылу туралы айтылады. Түнде цойға шапцан цасцырдай, ол
әдетте Орта Азия хандарының бөтен елге
жорықңа кеткен кезін аңдып тұратын
(I. Е.).

ҢОЙДАЙ БӨРІКТІРДІ У-шу, азан-цазан еткенде, дүрліктіре зобалац салғанда
айтылады. Бала-шағаны қасңыр тиген цой
дай бөріктіріп қуа жвнелгені несі (AT).
ҢОЙДАЙ ЖУСАТТЫ Дегенінше жатцьізып-тұрғызып биледі. Жан біткен еріп
соңынан, Он сан алаш баласын, Жусатып
цойдай өргізіп, Жұмсап жүрсің ңолыңнан
(Б . Ң .).

ҢОЙДАЙ ҢЫРДЫ Қан-жоса етті, жайратып салды. Лапылдатып жүрегінде өшпенділік Кегімен әділеттік жауды бұрып,
Жүреді алға қарай жауынгерлер, Кесапат
немістерді цойдай цырып (Ң. Сат.). Он жеті күнде ңалмақ ханның әскерін цойдай
цырып, өзін өлтіріп, елін көндіріп, Шынтемірге ңаратьш, елге келеді (ҢЕ).
ҢОЙДАЙ ӨРГІЗШ, ҚОЗЫДАЙ КӨГЕНДЕДІ Дегеніне көндіріп үстады.
ҢОЙДАЙ ӨРДІ Қаптады; шұбатыла,
лек-легімен жәнелді. Байғұстың үсті ңұжынаған бит екен, көйлегін шешіл еді,
цойдай өріп кетті (ҢЕ). Біздің елде борсық,
түлкі дегенің цойдай әреді (AT).
ҢОЙДАЙ ТОҒЫТТЫ Үйіріп айдап сал
ды. Еділ, Жайық суына Жауын цойдай тоғьітып, Ор текедей орғьгтып, Жауды жеңбей тынбады (Жамбыл). Сарңырап жатңан
өзенге Тоғьітты цойдай немісті (Ң. А.).
ҢОЙДАЙ ШУЛАДЫ Қайғьі-зарға батып, азан-цазан болды. Жолдастарыңыз
артыңда Қойдай шулап қалмасын (БЖ).
ҢОЙ КӨЗ [-Д1] Ңоңыр көз. Алыстағы
сонау Арқада, айналасын марқа таулар
ңоршаған боз даланың шығыс жақ жиегіндей сары молалы бұлаң. Сол молалы
бұлақ басындағы күмбезді тамның ішіне
жерленген менің цой көзді, шексіз мұңды,
шерлі анам! (Ә. К.). Әдемі иілген ңара қасын сәнмен керіп, ұзын кірпігі көлегейлеген дөңгелекше цой көзін келіншек жаққа
тігіпті (Ә. Кек.).
ҢОЙ КҮЙЕКТЕН [ҢОШҢАРДАН]
ШЫҢТЫ Ңой үрыцтанды. Межелі уақытта цойдың бэрі күйектен. шығып балды
(AT).
ҚОЙ МОЙЫНДЫ Қойдың мойны силцты. Шоқрардай кекілі бар, қамыс құлақ,
Қой мойынды, ңоян жаң, бөкен ңабаң.
Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды,
Ой желке, үңірейген болса сағақ (Абай).
ҢОЙНЫ-КОЛТЫҒЫНА
[ҢОНЫПІЫHA] КІРДІ 0 ҚОЛТЫҒЫНА КІРДІ Жа-
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ғымпазданды. Көшіп келмей жатып, Тәңірбергеннің цойны-цонышына кіріп алған
(Ә. Н.). Жымиып жүріп, бастықтың цолтығьта кіріп алды. Оған сөз айтып көр енді
(AT).
КОЙНЫ-ҚОНЫШЫНА ТЫҢТЫ Барлыц цалта-цүлтасын лыц толтырды. Абай
өзінің артына бөктерген үлкен ңоржынның екі басы әбден сыңап толған соң, со
дан асңан нәрселерді Ызғұттының цойныцонышына тыццызып. алып, кеш бата әкесінің ңасына қайта кеп еді (М. Ә.).
ҢОЙНЫНА БАРДЫ [КІРДІ, ЕНД1] Әйелдіц төсегіне барды, жацындасып цойды.
«Алуаның цойнына бардым. Талай жыл
көнбей жүруші еді. Соңғы күндер мойнын
қайырдым...» деген Ңоңңайдың маңтанған
сөзін Жанұзақңа жеткізді (М. Ә.). Ңайдан
білдің, Жібек-ау, Іздеп келген Төлеген,
Мал беріп сені алмасын, Әлі цойыныңа
енбесін (ҢЖ).
ҢОЙНЫНА ЖЫЛАН САЛЫП ЖІБЕРГЕНДЕЙ ЫРШЫДЫ [ҢОРЫҢТЫ, ШОШЫДЫ\Шоршып түсті, цатты тіксінді. Осы
суық сөзден Байтабын біреу цойнына жылан салып жібергендей ыршып түсті
(I. Е.).
ҢОЙНЫНАН КІРЕДІ, ҢОНЫШЫНАН
ШЫҒАДЫ Бұл жерде тым еркін цимылды
білдіріп түр. Төр алдына бара бергеніңде,
екі сұр жылан ысылдап келеді де, екеуі
екі жеңіңнен кіреді, ңойныңнан шығады,
цойныңнан кіреді, цонышыцнан шығадьі
(ҢЕ).
ҢОЙНЬША ТАС ТЫҢТЫ Арамдыц
ойлады, цастыц ойлады. Заман аңыр жастары, Ңосылмас ешбір бастары. Біріне-бірі
ңастыққа Цойнына тыццан тастары
(Абай).
ҢОЙНЫН АШТЫ Жацын тартты, цұшац жайып. царсы алды. Ңайыр да емес,
мырзалық та емес, өз елімен, өз жерімен
ойрандасып, ойсыздарға цойнын ашып,
малын шашып жүр (Абай). Машина жаңындаған сайын, ңала да цойнын ашып,
көшелері кеңи берді (3. III.).
ҢОЙНЫНДА ТАСЫ БАР Өші бар, кегі
бар. (Ойы арам кісі туралы айтылады).
ҢОЙ Т¥ЯҢ ЖАМБЫ Ңой түяғындай
цұйылған күміс, цазына-мүлік. «Бесік
жамбы», «ат бас жамбы», «қос бас жамбы», «тай тұяқ жамбы», «цой түяц жам
бы», «асың жамбы» деп атайды (С. Ң.).
ҢОЙ ТІС Уац тіс. Жақып насыбайын
алып атты, түкірігін ұсаң цой тістерінің
арасынан жібергенде, жіп-жіңішке боп созылып, есік пен төрдей жерге кетті
(Ғ. Мұс.).
ҢОЙ ҮСТІНЕ БОЗ ТОРҒАЙ ЖҮМЫРТҢАЛАДЫ [ҮЯЛАДЫ] Тыныштыц, бейбіт
зама-н орнады. Асан қайғы желмаяға мініп, жиһан кезіп, «Жер ұйық» дейтін ну
орманды, көк орай шалғынды, сулы жер,
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цой үстіне боз торғай жұмыртцалайтын
ңоныс іздейді (ҢЕ).
ҢОЙША ЖУСАП ТЫҢДАДЫ Именіп,
жасцана цүлац түрді... Бұрынғы ұлыңгардың сөзін олар қорықңанынан цойша жусап тыңдайтын (AT).
ҢОЙЫНҒА ШАЙТАН КІРДІ Алдамшыға ерді, әзәзілдің жетегінде кетті. Шай
тан кірсе цойынға, Ңылыш жетер мойынға (БЖ).
ҚОЙЫ ТАУҒА ЖАЙЫЛЫП ЖАТТЫ
д и а л. Шаруасы сай, түрмысы жацсы.
Шақидың цойы тауға жайылып жатцан
адам (Түрікм.: Ашх., Таш., Көне Үр., Тах
та, Тедж.).
ҢОЙ ІШШДЕГІ МАРҚА Өте жарамды,
ерекше артыц деген мағынада. Қой ішінде марца-ды, Омырау толған алқа-ды.
Дайын енем атын айтайын, Алпыс жасар
Ңамқа-ды (ҢЖ).
ҢОҢАН-ЛОҢЫ ЖАСАДЫ [КӨРСЕТTI] Жорта үрейін алды, зәресін кетірді,
сырттай шошытты. Оның цоцан-лоцы жасауынан именбеймін (AT). Қордабай таласты. Қоцан-лоцымен ықтырам ба деп,
Балуанға әр пэлесінің шетін шығарып еді,
оған ыгысдан Балуан жоң (С. М.).
ҢОЛАҢПАНДАЙ ҮЛКЕН Еңгезердей,
сойдауыттай. Нұрғали орнынан буыны дірілдей тұрды. Комиссияның алдына барганда өңі ңу шүберектей еді, колацпандай
үлкен болса да, ңұр сүлдері тұрғанын Ерғали сезсе керек (Ғ. Мұс.).
КОЛ АЛДЫ [АЛЫСТЫ, КАРЫСТЫ]
Келісті, уәделесті, серттесті. Айып менде
екен. Жесір сендердікі, калың мал беріп,
қарғы бау жеген, құдай десіп цол алысцан
құда екендерің де рас (Ш. X.). Алла хақы деген соң, амал да жоқ, Барайын деп
уәде етіп цол цағысты (Абай).
ҢОЛ АЛЫСЫП, ТӨС СОҒЫСЫП ДОС
БОЛДЫ Анттасып, айырылмастай жолдас
болды. Сонымен бұл екеуі [Жандыбатыр
мен дәу екеуі] цол алысып, төс соғысып
дос болады (ҚЕ).
ҢОЛАМТА МІНЕЗ Аиіыц-жарцындығы
жоц түйыц мінез. Ыстың-суығы жоқ іfoламта мінез жалыңтыратын да болар
(Т. А.).
ҢОЛАМТАСЫН БЫҚСЫТТЫ [ҢОЗДАТТЫ] Бір нәрсенің шетін шығарып,
сөз түртпек жасады. Олардың кейбір теоретиктері алашорда автономиясын ңұруын
ойлап, ұлтшылдықтың цоламтасын цоздатты (М. Баз.).
ҢОЛАҢ
ПІАШ Ө ҚОЛАҢ
ҢАРА
ШАШ ө ҢОҢЫР ҚОЛАҢ ШАШ © ДО
ЛАН; ҢАРА БҮЙРА ШАШ Ңою цара
шаш. Қоңыр цолаң шашты. жаудыраған
бота көзді Лида дейтін ңыз жұрттың бәрінен мыңты болды (Т. А.). Әбіш, әсіресе,
Мағыштың қолаң цара бұйра шашын, білектей бұрымын анпсанды тілейді (М. Ә.).

Ай жүзіне ңыс ызғар, жаз шаң тимей,
Алшаң басңан ардакталып жан тимей,
Қолаң шашты, қиғаш қасты бота көз, Алма мойын, аршын төсті жар сүймей
(Б . К .).

ҢОЛ АРТТЫ 1. Ниет етті, мацсат цылды. Мен ғылымның, яғни пәннің көп ғасырлар бойы адам баласы жиған қазынасына цол артамын. деп сапар шектім
(М. Ә.). 2. Арца сүйеді, таяныш, медеу
тутты. Шәкен мен Малқарға цол артқан
соң, кімнен жасқансын ол,— деді Жаңып
(Ғ. Мұс.).
ҚОЛ АСТЫНДА Қарамағында; билігінде. Тарғын Ақша ханның цол астына
келіп ңызмет істеді (ЕТ). Әкеңнің цол ас
тына қараған халық аз ба? Ңарқаралыда
күні-түні басып жатңан қара нөкер ел ко
не... Сондағы еңбек үшін аңы алмай ма?
Текке істей ме? (М. Ә.).
ҢОЛ БАЙЛАУ БОЛДЫ © ҚОЛ БАЙЛАДЫ Кедергі жасады, бөгет болды. Коктем кешеуілдеп келді біздің жаққа. Мүның
өзі жұмысты барлың участоктарда бірдей
бастап кетуге цол байлау болды (ЛЖ).
ҢОЛ БАЛА «Барып кел, алып келге»
жүмсалатын кісі. (Көбіне, бала туралы
айтылады). Бүкір арбакеш алғашында өзінің не істеп жүргенін аңғармай, мол ақшаға дызығып, <барып кел», «алып кел»
дегенге цол баладай жүгіріп тыным таппаған (К. Т.). Копилкин оны оқуға берген
жоқ, цол бала есебінде ұстап, өз саудасына көмекші етті (Т. А.). Енді мұны отау
тігіп, қыз әперіп, цол бала қыл да, жылңыға оал,— дейді (ҢЕ).
КОЛ БАСТАДЫ Сарбаз ертті. Ел бас
таган дабырғалы билерім, цол бастаған
батырларым, асқар белдерім (М. Ә.). Менің
сұрап отырғаным: найза алып жауға шапқан, ту көтеріп қол бастаған ңазақ ңызы,— деді жауынгер (С. М.). Ел бастап,
жөн алайын деген ұл екенсің, Қол бастап,
жау алайын деген ұл екенсің (ШС).
КОЛ БАСЫНДАЙ х а л ы қ т ы ң өлш е м. Жұдырыцтай. Үлкен ңарын майдан
цол басындай ғана кесіп берді (AT). Ңаран қалғыр-ай, ертеңнен кешке шейін цол
басындай-а.ц жіп иіріпті (AT).
ҢОЛ БАТПАҒАН АЛМАСЫ Бой жеткен цыз туралы айтылып тұр. Сұлуы бұл
заманның тек жатпаған, Он сегіз, он тоғызға келгеннен соң, Алмасы өкпе болар
цол батпаған (Абай).
ҢОЛ БЕРДІ [ТАПСЫРДЫ] к о н е .
Ишан (пір), тәуіп, т. б. жолын цуды, ұстаған жолына түсті, бас иді. Астыңа мінген
ерің жоқ, Қол берген мыңты пірің жоқ.
Не басыңа күн туды, Бір жаныңда тыным
жоң (Жамбыл). Ия, мен Мекеге барып, қажыға цол тапсырып ңайтқам жоқ па?—
деді Аскар (3. Ш.). Бұл Жүніс әрі қажы,
әрі пірге цол беруге таяу болса да, өз билігімен жүретін бір беткей кісі (X. Е.).
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ҢОЛ БОЛДЫ Сарбаз, топ болды. Қол
болмай, жол болмайды деп мал алуды
Сәттің өзі бастаған екен (М. Ә.). Ңарындас
кетіп күңдікте, Құл боп бауыр айдалған,
Шыңғысқа барып цол болған (Жамбыл).
ҢОЛ Б¥ЛҒАДЫ Қоштасып цалды;
шацырды. Таңертең керуен қозғалды, Ал
тын астың жүк алып, Қол бүлғап сол қыз
ңалды, Жас шофер кетті қуанып (Ә. А.).
Алыстан көрінген кісіге цол бүлғап тұр
екен (AT).
ҢОЛҒА АЛДЫ 1. Басып алды, колға
тусірді, түтцындады. Біздің Петровты қаралап соққан телеграммамызды Петров
біліп қойған екен. Сол туралы ...барі сөйлесіп, түн ішінде бізді цолға алуға шаңырған екен (С. С.). 2. Іске кірісті. Жақа, біздің балалар цолға алса, іс осылай тез бітеді,— деді Байоал (М. И.). Ңар тоқтатуды
жедел цолға алуымыз керек,— деді Әукен
<ЛЖ). 3. Әзілдеді, цырына алды. Оспан
ақырын ғана езу тартып күліп, Әйгерім
мен Ерболды қолға алды. (М. Ә.). Тәкежанның, әсіресе, біреуді цолға алып қағытып, мысқыл-ажуа қып отырмаса, бойына
ас батпайтын (М. Ә.).
ҢОЛҒАБЫС ТИГІЗДІ [ЕТТІ, ЖАСАДЫ, ҢЫЛДЫ] Жәрдем берді, көмектесті.
Іскерлігіңді көрсетіп, Мәдениет үйіне осындай цолғабыс жасап жібермесең болмас —
деді Дайрабай Шапағатқа (Ғ. С.). Артектен
тселгеннен бері колхоз жұмысына цолғабыс тигізді (С. Б.).
ҢОЛҒА КЕТТІ Түтцын болды. Асқа,
тойға баратұғын Жаны асығып жас жігіт.
Қолға кетті жауға бір күн, Тірі адамның
ісі үміт (Абай).
ҢОЛҒА ҚАРАДЫ 1. Кіріптар, тәуелді
болды. «Ңұл болмас, сатып алмай» дегендейін, Қиын ғой жұрт болуың цолға қарап. Бұлайша кетіп кейін тұрғаныңа, Дос
күліп, дұшпандарың жүр табалап (С. Д.).
Жетім балаларына ас тауып бере алмай
жүрген сүмелек оарының цолына царағаннан гөрі ендігі жерге талап ңып, өзінің
табан ақы, маңдай терімен тапқан табысын тірлігіне талшық еткеніне не жетсін
<Ә. Н.). 2. Қорадағы. шөпті цорек етті.
(Малға айтылады). Бұл елдің шөбі таусылды дегені ңашан! Малының цолға царағаны қашан (С. Шәр.).
ҢОЛҒА ТОҢ БОЛСЫН Берекелі, цорлы-цоға,мды болсын. Қол ағаш болса да,
цолға тоц болсын (Мақал).
ҚОЛҒА ТҮСТІ 1. Үсталды, түтцындалды. «Жеті түнде мына күймен қолға түссем, алдымен ұры деп ұрады ғой»,— деп
ойлады Сәми (X. Е.). Жаулықтың аяуы
жоң, істеді істі, Көп сорлы тұтңын болып
цолға түсті. Құбылай соңғы үнімен шаңырғанда Еркежан жұлқи босап барып
құшты (И. Б.). 2. Тап болды, табылды.
Көптен бері кездеспей, зәру боп жүрген
затым, бүгін ойда жоқта цолға түспесі
бар ма (AT).
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ҢОЛҒА ҮЙРЕНДІ Қолда үстап күтуге
көндікті. Балапанды әуелі сылап-силап
қолға үйретеді (С. Қ.). Ңазір цолға үйреніп
келеді, жемге келіп жүр, бұрынғыдай анадайдан осқыру жоқ (AT).
ҢОЛДАН-ҢОЛҒА ТҮСІРМЕДІ Қастерледі, күтті, аяғын жерге тигізбеді. Ишанның Нүрымнан қашан босауын аңдысып
тұрған ңазаңтар ишанды ңайдан еліне
қайтарсын: цолдан-цолға түсірмей ала
кеп жөнелді (С. Т.).
ҢОЛДАН ҮШҢАН 1. Аяцтандырған,
адам еткен. Өзіміздің цолдан үищан бала
еді, жетіліп қайтып келгені, оралғаны ңандай ғанибет болған (AT). 2. Бүл жердегі
мағына: цаза тапцан, цайтыс болған.
Жылама, Мағыш, жылама, Алладан өлім
тілеме. Қолдан үшқан ақ сұңқар Ңайтып
келіп ңонбайды (Абай).
ҢОЛДАН ШЫҒАРДЫ Қарамағынан
кетті; уысынан кетті. Ңашан үйлі, балашағалы болғанша, сені цолдан шығармаймын деп жүрмін. Бұған қалай ңарайсың?— деді Шолпан (Ғ. Мұс.). Жылады
сорлы хальщ малын айтып, Кеткен соң
қолдан шығып келмес қайтып, Дейді де
еңірейді, егіледі, Ңайғының күндіз-түні
күйін тартып (Жамбыл).
ҢОЛДЫ-АЯҢҚА ТИГІЗБЕДІ Қағып
ала жөнелді, іліп ала жөнелді. Әйелдердің
бәрі бірдей қызу саудаға түспейтін. Іштерінде ana сүлуларын цолды-аяща тигізбей
Токио буржуалары бір минут тұрғызбайтын (С. Е.).
ҢОЛДЫ-АЯҚҚА ТҮРМАДЫ Тыцыршып шыдамады, зыр цацты. Шырылдап
шыдай алмай отқа төніп, Түрмады цолдыаяцца піскенше ас (Д. Ә.). Теңіз тентегінің
тепкісіне кездескен кемелер цолды-аяцца
түрмай, дөңбекшіл, ауыр жүк тиеген теңіз
аралы да теңселе калды (Ә. С.). Шіркіннің
тас түйнегі-ай, цолды-аяцца бір түрмайтын
тым пысық екен (AT).
ҢОЛДЫ-АЯҢТЫ БАЛА
[-ДАЙ] 0
ҢОЛДЫ-АЯҚТАЙ БАЛА Ып-ыцшам, тіл
алғьіш. Қолды-аяцты баладай, Ңарасақ
шағын тұлғасын. Жастарға туған ағадай,
Елуге кепті бұл Қасым (С. Мәу.). Оның
шапшаңдығы цолды-аяцты баладай оқшау
бөлініп тұрады (М. Ә.). Тезек теріп келгенге несі кетеді цолды-аяцты баланың (С. С.).
Қолдьі-аяцтай балац тұр, жүгірте салмайсың ба, келер едім ғой (AT).
ҢОЛДЫ БОЛДЫ Із-түзсіз жоғалды;
үрланды. Атпалдай тоғыз жылқы цолды
боп отырғанда, бір күн алатын төртті-бесті түлкіңді артың санадың ба, бүның
не?— деді Оспанқұл (М. Ә.).
ҢОЛДЫ БОЛҒЫР! ң а р ғ ы с , Үры-цары алып кеткір.
ҢОЛДЫҢ САЛАСЫНДАЙ Ірі-ірі біркелкі, сайдың тасындай. Төбеге колдың саласындай қылып ағаш ңиыпты, әр ағаштың екі басына тіреу ңойып, қабырғаға
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жапсыра тіреп тастаған (Ғ. Мұс.). Қолдың
саласындай жасыл ағаштардың жапырақтары да сыбдырламайды (С. О.).
ҢОЛ ЕМЕС Лайығы жоц; келіспейді,
иіні келмейді. Өзің сүйген өнерді цол емес
деп кім айтады? (AT).
ҢОЛ ЖАЙДЫ 1. Тіленді, сүрамсацтанды. Жылдар өтіп кетіпті, Жатыр быт-шыт
сол қайың. Көрдім жүрген жігітті, Көрінгенге цол жайып (С. Мәу.). 2. Бата цылып,
бет сипады. Судыр Ахмет секілділер Еламанды әлдеқашан жерлеп қойды, ас артынан құран оңып, цол жайып, тие берсін
айтып жүр (Ә. Н.). Онда цол жайып, бата
бергендер де, дуга ңылғандар да бар (AT).
ҢОЛ ЖАЛҒАДЫ 1. Қол үшын берді,
к&мектесті. 2. Алып берді.— ІПеше, шешеі
Ана түйенің бұйдасына цол жалғап жіберші,— дейді Ерназар (ҚЕ).
ҢОЛ ЖАУЛЫҢ Біреудің шашбауын
көтеріп, ырцына жүру, цол шоцпар болу
мағынасында. Шырағым, не болса соған
жұмсай беретін мен сенің цол жаулығың
емеспін (AT). Бір жылға созылып келе
жатқан осы гөй-гөй Ңарабұтақтағылардың құлағын сарсытқан екен, аудандық
ңызметке жіберілгендер Қыстаубаевтың
цол жаулығы бола алмаймыз деп аяқ
баспайтын болыпты (С. Төл.). Байсақалдың бар ұрпағы жұмсайды. «Онда барып
кел, мұнда барып келдің» ол цол жаулығы болды (С. М.). Қол жаулыц болып, малай болып кетіпті (AT).
ҢОЛ ЖИДЫ Әскер топтады, нөкер жасацтады. Оразбайдың көктемде цол жиып,
Көкен елін шапқаны Әзімңан төреге ұнайды екен (М. Ә.). Абылай орда ңылған Көкше тауын, Аударған қонысынан талай
жауын. Бір жылы жаздыгүні қалмақ елін
Шаппаң боп цол жиыпты айтып сауын
(С. С.).
ҢОЛ ЖЕТТІ [ҚОЛЫ ЖЕТТ1] Көздегені орындалды, айтцаны болды. Кой әрі,
ңылымсымай, Тұрбектей жігітке цолдарыц
жете берсе жаман болмас (М. И.). Былтыр
ол «би болсам» деп арман етті. Сойыс
ңып, елге шауып, ақша төкті. Біреудің
арқасында беделді боп, би болды. Жез
знакке цолы жетті (С. Т.).
ҢОЛ ЖЕТПЕС Қолға түсе цоймас;
тым цымбат, аса бағалы. Мен-дағы көп
есіттім жастың назын, Ңол жетпеске ңол
созар бар ма ылажың. «Боламынмен» жүргенде болат ңайтып, Жалын сөніп, жас жүзін басады әжім (Абай). Шешеге де тартпаған бір мінезі, Күлімдеп күн сәулесі
жарңын жүзі. Көктен түскен гәуһардай
көзді ұялтңан, Қол жетпес күн сұлудың
нағыз өзі (С. Т.).
ҢОЛ ЖУДЫ БОЛДЫ Жүрдай болды,
дәнеңе цалмады, түк цалжады. Жұтна төтеп бергенге не жетсін. Қол жуды болмаған әбден абзал (AT).

ҢОЛ Ж¥МЫС д и а л. Қара жүмыс.
Оның сауаты жоқ, қол жүмыстың адамы
(Шығ. Ңаз., Больш.).
ҢОЛ ЖУМСАДЫ Күш көрсетті. Тобыңты цол жүмсаса, сен де кайрат етер қауңарың бар жұртсың. Ңай қастығына болса
да, алысып қарсы тұр (М. Ә.). Аман екеуі,
тіпті, қатты ойнайды. Жеңіліп бара жатса,
Нұрғали цол жүмсайды (Ғ. Мұс.).
ҢОЛ ЖҮРДІ Сәті, орайы келді; жолы
болды. Тэржіме орысшадан еттім көбін,
Оп-оңай келмесе де маған тегін. Жазғаным қалам жөнге көнгенінше, Қол жүріп
осыған-аң келіп едім (Б. Өт.).
ҢОЛ КЕСЕР Мал сойғаны. үшін алатын
сыбаға. Ділдәбек «цол кесерім» деп санның шақпақ етінен пышакты салды да*
жаяның ңыртысынан апарып бір-ақ шығарды (Р. Мұс.).
ҢОЛ КӨРДІ Дүрыс деп есептеді, мацүл
көрді, цүптады. Айранбай өзі қатын сөзін
малданбаған соң, басқалардың да малданбауын цол көреді (Б. М.). Күн батып, вас
ңарайғанша Зейнептің ңозғалғаны көрінбеген соң, далада тұра беруді цол көрмей*
Айдарбек үйге кірді (Б. М.).
ҢОЛ КӨТЕРДІ 1. Бағынды, тізе бүктһ
Дұншанын пролетариат соқты қолын, Сұм
жаулар цол көтерді шыдай алмай. Келгенін бет ңаратпай Ңиыр Щығыс, Сырт душпан бір басылды содан былай (И. Б.).
2. Күш көрсету, царсылыц ету мағынасында айтылады.— Енді ұратын болсаң, Со
ветке айтып жапқызып коям,— дейді ма
ран. Содан корвып, цол көтеруді ңойдық
(Ғ. Мұс.). Ізбасар ұстай алды ңолынан.
Жақыптың ағайындары үш-төрт жігіт
орындарынан дүрдие тұрысты. Тоңабай
цол гсөгерсе-ақ, бас салғалы тұр (Ғ. Мұс.).
ҢОЛ ҢАЙЫР Жеңіл-желпі садаға, болмашы көмек. Жалғыз мұраң сол болар,.
Ңол цайырың берілген. Басңа дүние бірт
де, Көмілмейді кебінмен (Жамбыл).
ҢОЛҢАМА ҢОЛ САЛМА Таңдамалы.
малыма ти^іе, бермесімді сүрама.
ҢОЛ ҢАНАТ БОЛДЫ Қолды-аяцтай,
арца сүйер, көмекші болды. (Көбіне, жас
кісі туралы айтылады). Ңазір сойталдай
жігіт, ер жетті, цол цанат болды,— деді ол
ораң мұртын ширатып (С. Ш.). Әнуарбек
сегіз жасқа жеткенде, әке-шешесіне кол
цанат болып, малға карап, су экеліп, от
жағуға жарай бастапты (ҢЕ).
• ҢОЛҢАҢДЫ АЛ! Қалағаныңды, көңіліңдегіні ал. Із тастамай, ңұр қампаймай.
тура келдің, жаным сүйеді осыны! Бердім,
ала бер цолцаңды! (Ғ. М.).
ҢОЛҢАҢДЫ Ң¥РТ ЖЕСІН! қ а р ғ ы с .
Тіленіп, сүцтанып, ішуді, жеуді цалап,
өбектеп түрған кісіге айтылады. Баланың
сыбағасына қарап ңалдың ба, цолцаңды
Tffpr жегір! (AT).
ҢОЛҚАР АСЫҢ Арцардың (цүлжаның) асығы. («Ңолқар асьщ» сақа орнына
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жүреді, кой асығынан бір жарым, не екі
есе ірі келеді; киік асығы (шүкейт) қой
асығынан екі есе кіші келеді, оны дағдылы асьщ ойынына көп оалмайды; оныМен
құмарпаздар кей өңірде «төрт шүкейт» атты ойын ойнайды; топайды да, ешкі асығы (ешкімекті де) ойынға араластырмайды).
ҢОЛҢА САЛДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫ] Қимас, цымбатты затьм цалады, сұрады.
(Бұл фраза ерекше таңдау, талғау мағынасында жұмсалады). Ңызылордалыңтардың
ішінде өлең айтатын жас жігіт, жас келіншектер болса да, шеттен келген ңонаң
деп, сыйлап, цолца цыла қойған ешкім
болмап іеді (Ә. Н.). Ңалай істейміз, ойласайық, пікіріңді айт деп Семен цолца салғандай болды (Т. Н.). Тоғжан бұдан жауап
тілеп отырғандай. Айтпаса, одан айырылып, Абай өмірден де қол үзетін сияқты.
Қарманып тағы ойлайды. Өлеңі... Тоғжаны цолца еткен өлеңі есіне түспей, тағы
қинайды (М. Ә.).
ҢОЛҚАСЫН АТТЫ Танауын жарды,
цолцасынан өтті. Кенет, далада өскен кісі
дағдыланбаған бір жаман күлімсі иіс цолцасын атып жіберді (Ә. Н.).
ҢОЛҢАСЫН СУЫРЫП ӘКЕТКЕНДЕЙ
Жанына цатты бату туралы айтылады.
Бауырынан баласын алғанда, бейне цолцасын суырып әкеткендей соңынан безек
ңағып, маңырай жүгіреді (Т. А.).
ҚОЛҢАСЫ ҮЗІЛДІ Ындыны цұрыды,
жүрегі елжіреді, өлердей өбектеп кетті.
Теміртайды елірткен Осы шалдың арңасы,
Теміртай десе ол шалдың Үзіледі цолцасы (С. М.).
ҢОЛ ҢОЙДЫ 1. Қағазды растады.
(Бұл фраза машьщтанған тэсілімен өз
фамилиясының ізін түсіруі туралы айты
лады). Жаңағыдай топтардың бірге жазған, цол цойған, бармақ басқан, таңбалар
салған приговор ңағаздары бір-аң күн бойында «Әзімова Мәкеннің ісін» толықтыра
берді (М. Ә.). 2. Вір жүмысца кірісті, істеп
тастауға бел байлады. Каз-катар тұра кал
ган жұрт егінді баулауға цол цойды
(С. М.). Екеуі де ңанжарға цолды цойды,
Аянбасқа бекітіп алады ойды. Ыза менен
суырған улы қанжар Не қылса біреуінің
басын жойды (А. А. Ң.). 3. Тэнті болды,
риза болды. Қол цойдьш осы ңыздың данасына, Көздеріңмен көрмесең нанасың
ба? Алдап айтқан сөзіне аңқау басым Аңдамай бардым
жетіп
қыз
қасына
(Ә. Б[айм.).
ҢОЛ ҢУАТТЫ БОЛСЫН! Шөп шауып,
орац ору тэрізді жұмыс үстінде айтылатын
тілек.
ҢОЛ ҢУСЫРДЫ 1. Бағынды, еріксіз
көнді. Бар маңлұқ жалғандағы жан-жануар «Құлдык» деп құдіретіне өзі толар.
Арыстан — аң патшасы әміріммен Алдымда алдиярлап цол цусырар (Б. К.). 2. Қадір тұтты. Замандас пен жас ұрпаңтың жа-

қол

рамсыз мінездерін раңымсыз пышақтайтын Абай, таза жандарға цолын цусырып,
басын иеді (Ә. Т.).
ҢОЛ КУСЫРЫП ОТЫР Еш нэрсе істемей, жайбарацат отыр. Жайықтың суын
бұру іске асқанша, цол цусырып қарап
отыруға тағы болмайды (С. Бақ.). Әрекетсіз цол цусырып отырсац, өлік те бізге кешірім бермес деймін (К. Т.).
ҢОЛ САЛДЫ 1. Іске кірісті. Өміріне
бетіне дақ түспеген Ақбұйраттың алдындағы қара топыраң кең жазықңа бірінші
рет «Ңосшы» мүшелері цол салды (Ғ. Мұс.).
2. Күш көрсетті, азаптады. Айуандығы
асдан жауыздар Жазықсыз елге цол салып, Ңатын-бала қырылды (Жамбыл).
3. к ө н е. Бұл жерде «әйелді оятты» деген
мағынада. Түнде ел жатып ңалғасын, тұсыңнан кеп жігіт цол салатын (Т. А.).
4. Қол цойды. д и а л. Сен документке цол
салдың ба? (Шығ. Қаз., Болын.).
ҢОЛ СОЗДЫ Бірдецеге үмтылды, талпынды; дэмегей болды. Арманмен келеді
адам бұл өмірге, Тағдырды табындырьш
бір жеңуге. Алдына қойып алып алтын
маңсат, Баңытты цол созады күндеріне
(С. Мәу.). Атанайдың кызына цол созғанға Тана бидің сүйегі ңорланып, Кұрбанды
өлтіртпей, ашуы тарқайтын болмады
(С. Т.).
ҢОЛ СОЗЫМ [ҰСЫНЫМІ ЖЕР х а 
л ы қ т ы қ ө л ш е м. Ец жацын жер;
үсынса, цол жететін жер. Әне бір цол созым жерде көрінген ақша бұлтты Дәмештің қолымен ұстай алғысы кеп кұмартады
(3. III.). Алматыда, Москвадан алыста тұратын маған Кремль жұлдыздары тіпті
жаңын сияқтанады: арамыз цол ұсыным
жерден аспайтындай (С. Сей.). Бағай тоғайының кей жерлері тереңдігі кісі бойы,
цол үсыным (С. Д.).
ҢОЛ СОҚТЫ Қол шапалацтады, алацан үрды. Қол соғумен айкайға ңайырылмаған әншіні бір көруге ынтыққан жұрт,
аяғымен еденді тепкілесті (Ң. Ж.).
ҢОЛ С¥ҢТЫ Талан-таражға салды,
ұрладьі. Жалғыз сен бе десем, халың әніне
цолын сүғатьіндар Алматының өзінен де
табылад десейші (М. И.). Сұлтанның кепшіліктің дүниесіне цол сүғып, озбырлық
жасауға жаны кас (К. О.).
ҢОЛ ТЕРІСІ СОЙЫЛДЫ Бейнет шекті,
азаптанды. Көп касірет көрдім мен Табандарым ойылып, Қол терілерш сойылып
(БЖ).
ҢОЛ ТИГІЗБЕДІ [ТИГІЗГЕН ЖОҢ]
1. Үрып-соғып ренжіткен жоц, шәй дескен
жоц. Сенің малайың емес, ІНәкеннің малайымын. Сен түгіл, Шәкен де әлі цол тагізген жоц. Дәндеме төбет,— деді Таймас
(F. Мұс.). 2. Зар цацсап ауырды. Белдің
шаншуы кейде екі санға да, шек пен кіндік түбіне де, дәреттік ағзаларғ-а да шабады. Мүндайда беліне цол тигізбейді (Е. О.).
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ҢОЛТЫҢ СҮЙЕР Күйеу цайнына кел
ҢОЛ ТИМЕДІ 1. Жұмыс басты болды.
Күнделікті істен цолы. тішеді (AT). Ңайт- генде және келін жаца келгенде берілетін
сін цолы тимепті (Абай). 2. Үстамады. кәде. Бет ашар біткен соң, келіншежті
(Жылңы малы туралы айтылоа, басына отауға кіргізіп, ңолтығынан сүйеген, ілежүген-ңұрық ілінбеді деген ұғымда келе- сіп келген әйелдерге цолтыц сүйерін береді). Мынау тұлданған екі ат келесі жылға Ді (AT).
шейін мінілмейді. Қол тимей семіріп баҢОЛ ҰСТАСТЫ Бірікті, тізе цосты.
рып, жыл асқан соң, иесінің асына сойы- Бұл колхоздың өрендері Еңбекте цол
лады (М. Ә.). Арызыма менің құлақ сал, үстасцан. Ңазақ, татар көрші елі Біте қайАқылың болоа аңғар-ау, Ақ төсімнің үстін- нап үштасқан (М. X.). 1916 жылғы бұл
де Қол тимеген мал бар-ау (ҚамБ).
көтеріліс Жетісуды мекендеген қазақ, қырҢОЛ ТОҢПАҢТАЙ Кішкентай ғана, ғыз, ұйғыр, дүнген еңбекшілерінің цол
шағын ғана. Өзі цол тоцпацтай бола тұра, үстасып, азаттық үшін күрескен халыңтар
әйелді биік бойлы, семіз денелі адамнан ңозғалысына айналды (К. Ә.).
алған (С. М.). Балалар қос ңолдап әрең көҢОЛ ҰСТАТАР [ҰСТАУ] Қалыңдыц
теретін ауыр балғаны қамшыдай ойнатып, пен күйеуді алғаш кездестіргенде күйеу
еһ! еһ! деп керіле темір соғып жатңан де- жағынан алынатын кәде. Той бітті, кеш
несі цол тоцпацтай ғана кішкентай кем те жетті цол үстатар, Кәде көп, ырымы
иек адам Өскенбайдың тап өзі (Б. С.).
бар, шаш сипатар. Болғанда түн ортасы
ҢОЛ ТУМА 1. Өз цолында өскен, асы- ңызды қамап, Сыпылдап сөйлеп жатыр
ранды. Бұл түйе — колхоздың өсірген жас қатындар (С. Т.). ІІіай ішіп, жинаған
цол тумасы (AT). 2. Өз цолъимен орнатцан, жұрт дастарқанды, Жолдасын олжа алғанжасаған. Қилы да ңилы заманнан, Қиуа, дар төсек салды, Күйеуге ңыздың цолын
қиын шамадан, Елестен өрге өзгеріс үстатуға Жетелеп жеңгелері алып барды
Октябрь біздің кол тума (I. Ж.). Күй ата- (О. Ш.). Асының артынан екі жеңге аңысының бұл цол тумасы да тыңдаушыла- рын күлісіп кеп, Абай мен Ділдәнің алдына ңарсы отырып, екеуінің де оң қолдарын
рын бір серпілтіп тастады (Ң. Ң.).
алып, біріне-бірін ұстаттырды. ... Қол үстаҢОЛ Т¥ЗАҢ ОЙНАДЫ Саусацтардың ту, шаш сипату деген атакты ырымдар осы
басын шалып ойнайтын ойын турі. Ағала- (М. Ә.).
рымыз үйге келгенде, бізбен цол тұзац
ҢОЛ ¥РДЫ Қолға алды, істемек бол
ойнайды, сонда біз ңолдарын тұзақңа түсіды. Мұнда үлкен жанрға цол ұрғаннан
ріп берейік (ҢЕ).
жазушының үлкен, не ұзақ жолға
ҢОЛТЫҒЫНА АЛДЫ Демеді, сүйемел- кейін,
шыңңандай ентікпей, ңабынбай, сабырмен
деді, цорғаштады. Өкіметі Советтің Жал- майдалап жүруі орынды көрінеді (М. Баз.).
шы менен кедейді Қолтығына an қорғайҢОЛ ¥ШЫН БЕРДІ [ТИГІЗДІ] Қолғады, Мені сорлы демейді (С. С.).
быс етті, көмек көрсетті, жәрдемдесті.
ҢОЛТЫҒЫНА КІРДІ Паналады, цор- Отауының орны сол: Тәрбие-тәлім еліңе
ғаланды, ығына кірді. Табақтас Ықшыл- Болсын отау, отырсын. Ңабаржыма, ңалың
бай мен Жапар қалды. Орнына Жарқын- қол Бергелі гұр цол үшын (I. Ж.). Сендер
бай боп ясаңаланды. Түлкідей Ықшекең- болсаңдар мынау, осындайда дұрыстап
нің бұлаңы бар, Жақындап цолтығына кі- цол ұшын да бермейсіңдер!— деп тағы да
ріп алды (I. Ж.). Жақып тек өзінің пысың- Сұлтанбековті
жазғыра еөйледі (М. И.).
тығымен Шәкен мырзаның цолтьіғына кі- Ңоғам жұмысына цол ұшын да тигізбейді
ріп алып, біреу мен біреуді, бір ел мен бір (3. Ң.).
елді атыстырып жүреді (Ғ. Мус.).
ҢОЛ ҮЗДІ Сырт цалды, тыс цалды,
ҢОЛТЫҒЫНАН ДЕМЕДІ Сүйемелдеді. тастап кетті. Ңысңасы, Ңарашыған ен дакөтермеледі. Барған екем Кремльге, Қай- лада
жатңан, дүниеден цол үзген бір жар
тып осы жортуылдан, Достар мені кірер ты арал болмай, бір кезде ңасқыры ұлып
жерде, Демеп цойды цолтығымнан (А. Т.). | жататын Бөрілі төбенің аудан болған кеҢОЛТЫҒЫНДА КЕТТІ Шылауында зіне дейін де әннің, айтыстың болып туракетті, цармағына түсті, ілінді. Не ғып ңа- тын жері болады (А. Ж.). Осылардың бәна бұл Айсұлу осы күнге дейін осындағы рінен цол үзіп, өзімді-өзім осы қу ауылдың
көп жауапты ңызметкерлердің біреуінің тұзағына түсуге не үшін ңолымды мен
көзіне ілінбей, тағы біреуінің цолтығында байлап берем? (I. Ж.).
кетпей жүр екен,— дейді Әсел (М. Ә.).
ҢОЛ ҮЗДІК Ңол ацысы. (Бұл фраза,
ҢОЛТЫҚҚА СУ [ДЫМ] БҮРІКТІ Же- I көбіне, соғым, я бір мал сойып, етін борліктірді, цайрады, жел берді; шағыстыр- | шалап бергенде, жүн түтісіп, сабасып көды, біреуге айдап салды. Ңұтыртңанның і мек еткенде, үй мүлкі, я киім пішіп-кесіп
кім екенін көрдің ғой. Шымбайына батқан і бергенде колданылады).
соң, сырын айтқанын көрмеймісің? ҚолҢОЛ ШОҢПАР БОЛДЫ [ETTI...1 Сойытығына дым бүріккен Бөжей,— деді Ңұ- лын соцты, жоғын жоцтады.
нанбай (М. Ә.). Иманбек ңанша ұшып-ңонҢОЛЫ АЛДЫНА СЫЙМАДЫ © ҚОса, сіздер де оның цолтығына сошла су
бүркіп, талмаусыратпай, алақанға аман- ЛЫН ҢАЙДА ҢОЯРЫН БІЛМЕДІ Жүмыссыздыцтан не істерін білмеді. Мырзаньщ
есен ңондырып отырдыңыздар (С. Төл.).
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әйелі ңазан басына бармайды. «Ас басындағылар байдаматан ғой»,— деді Жақып.
«Сонда ол әйел не Істейді, цолы алдына
цалай сыяды»,— деді Айша (Ғ. Мұс.). Жұмыстан арқасы бос бала екі цолын цайда
цоярын білмей, зерігеді де, жалқаулыққа
салынады (ХМ).
ҢОЛЫ АШЫҚ [ЖАЗЫЩ Береген,
мырза, сацы адам. Әсима цолы ашыцтығынан үстіндегі көйлегін шешіп беретін.
Бірад, осы мінезінен өзі кейін соқңы жейтін. Мінезі кішіпейіл, цолы ашыц, көрікті,
бай әйелдің жақсы атағын маңындағы ел
көтере-көтере сыртқа жайып жіберген
(Ғ. Мүс.). Көрші-қолаң, асшы, малшылардың... маңына үйірілуіне қарағанда, цолы
жазыц екені, би тоңал бола бастағаны
байқалады (F. Мұс.).
ҚОЛЫ АШЫЛДЫ Ештеңесін аямай
жүмсады. Кісінің кісілігі сыналатын жерде цолы- ашылып, барын аямай тістесіп ұстап отырған аз тана дәулетті лақ еткізіп
төге еалатын жомарт еді (Ә. Н.).
ҢОЛЫ БОСАДЫ [ТИДІ, ҢАЛТ ETTI]
Бос уацыты болды. Ңол босап, сәл тыным,
тыныштық алар кез болса, Сейіт Абайдың
әнін доңырлатып үн қосып айта береді
(М. Ә.). Қолы босап кетсе, машинасын әурелейтін Федя қолына шүберек алып,
машинаның капотын сүрткілеп жатыр
(Т. А.).
ҢОЛЫ ЖҮЙРІК Епті, икемді деген ма
ринада. Ңұлағың сақ, цолыц жүйрік жігітсің, түбі жақсы күйші сен боларсың
(Т. А.).
ҢОЛЫ КЕСІЛДІ Қолы байланды. Ба
лам, ңызын алсаң, шалдың цолы кесіліп,
отырып ңалмай ма? (AT). Бізімді жоғалтып, еш нәрсе істей алмай, цолым кесіліп
отырғаны (AT).
ҢОЛЫ ҢАРАП ОТЫРМАДЫ Тынымсыз ркүмыс істеді. Әйтеуір, кешке дейін цо
лы царап отырмайды, хс табылады (Т. А.).
ҢОЛЫ ҢОЛЫНА ЖҰҢПАДЫ [ТИМЕД1] Жұмысты шапшаң істейтін кісі туралы айтылады. Мына бір талдырмаш денелі, дара торы жігіттің ңимылына ңараңызшы, неткен пысыңтык, цолы цолына жұцпайды (ЛЖ). Шіркіннің цолы цолына тимей, жып-жып еткізіп тұр (AT).
ДОЛЫ ҢҰТАЙМАДЫ 1. Берекесі болмады, байлыц жиылмады. Ңанша тапса
да, цолы цүтаймады, алдына мал салмады (AT). 2. Қолына баласы түрмады. Қанша бала тусам да, цолым цұтаймады
(Ә. Н.).
ҢОЛЫ КЫСҚА Кедей, жарлы; цалтасы жұца. Ол цолының цысцалығымен та
на ңотанта сыйып жүрген кемпір. Егер,
ауқатты адамның ңатыны болса, ел билеген бәйбішенің біреуі осы болар еді
(С. М.). Талпынып ңол сермедім ұшқан
дүсңа; Болса да жетер ме деп цолым цысца (С. Т.).

ҚОЛЫНАН

ҢОЛЫМЕН КҮЛ КӨСЕДІ Отымен кіріп, күлімен шыцты, бар бейнетін тартты.
Ыңырсып жатып иттердей, Өткіздім ңыстың аңпанын, Қолымменен күл кесеп
Байдьщ оты жаққаным (О. Ш.).
ҢОЛЫМЕН ІСТЕГЕНДІ МОЙНЫМЕН
КӨТЕРДІ Өз күнэсын өзі көтеріп, жүртца
ауыртпалығын салмады. Ңайтесің енді.
Қолыцмен істегенді мойныңмен көтересің
деген осы (М. Ә.).
ҢОЛЫНА ҢОНДЫ [ҢОНДЫРДЫ, ТҮСІРДІ] 1. Оралды, оралып келді. Бақыт та
үйреткен құс сияқты, бір кетсе, цолына
цайтып конбағы екіталай (AT). 2. Әйел
етіп алды. Зорға деп цолына түсірген сұлудың айтңанын хан екі етпеді, баруға
рұқсат берді (ҚЕ).
ҢОЛЫНАН БОҢ ТА КЕЛМЕЙДІ Ештеце істер дәрмені (цауцары) жоц деген магынада. Сол жаманның цолынан боц та
келмейді. Тек, сіз екі ортада ұятңа каларсыз (AT).
ҢОЛЫНАН ЕКІ КЕЛСЕ, БІРІН ҚЫЛСЫН0ҢОЛЫНАН БІР КЕЛСЕ, ЕКІ ҢЫЛСЫН Қолынан келгенін аямасын, тіреп
түрған аспанын тастап жіберсін, тауы бол
са цұлата салсын. Аман бұдан әрі туриа
ды. Қолыңнан екі келсе, бірін цыл дегенді
аңғартңан соң, топты жарып, еркін басып
шытыл кетті (Ғ. Мұс.).
ҚОЛЫНАН КЕЛГЕН ҢОНЫШЫНАН
БАСАДЫ Жалғанды жалпағынан басады,
ойлағанын істейді. Қолынан келген цонышынан басады (Маңал). Олар бірінікін
жасырып, бірінікін көз көрмес, ңұлақ естімес жерге асырып тұрады екен. Қолынан
келеді, цонышынан басады (С. Төл.).
ҢОЛЫНАН КЕЛГЕНШЕ Мүмкіндігінше, шамасынша, өз әлінше. Оның қарауына бөлінген бір топ инженермен ңатар,
Медетбек те цолынан келгенінше кемектесіп жүр (Ә. Сат.).
ҢОЛЫНАН КЕЛМЕДІ © ҢОЛЫНАН
ТҮК [ДӘНЕМЕ, ДӘНЕҢЕ, ЕШТЕМЕ] КЕЛМЕДІ Ештеңе істей алмады; еиітеңеге ебі
болмады. Менің әкем Ыбырайым қожаны
ңиянкес, цолынан түк келмейтін жалңау
деп атаушы еді (Ж. С.).
ҚОЛЫНАН ҢОЙ ЖАРЫСЫ КЕЛМЕДІ
Ешбір іске цыры жоц, ебі жоц, сылбыр мағынасында айтылады. Ойласам сендей
жанды ңай жан алған, Men едім атағына
көрмей ңанган. Цолынан цой жарысы
келмейтүғын, Жамандар құрметі кем құмарланған (Ә. Тәң.).
ҢОЛЫНАН НАМЫС БЕРМЕДІ Жеңілмеді; нағыз цайсарлыц көрсетті. Тайма
расуыл жолынан, Берме намыс цолыцнан,
Опасыз болып жақынта, Ңарарсыз болып
халңыңа, Мұңайтпай жауды кетпеңіз, Ит
өлімнен ақыр да (Ш. Б.).
ДОЛЫНАН СОЙЫЛ ТҮСПЕЙТІН КІСІ
Көздегені үрыс-төбелес. жүрген жері жан-
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жал болатын кісі туралы кекесін түрде
айтылады.
ҢОЛЫНА ТҮКІРШ ОТЫРҒАН Сацадай сай отырған. ... Шыңғыс пен Жанәділ
ереуілге көтерілген Тыналы-Ңарпық, Темеш болыстарына дейін барыпты, бұнда ат
кұйрығын шарт түйіп, цолына түкіріп
отырған калың жұртты көріп, әрі карай
жүруге хауіптеніп, кейін қайтыпты (I. Е.).
ҢОЛЫН БІР-АҢ СІЛТЕДІ «Мейлі»,
«цойшы», «жоці» сияцты сәздердің (лажсыз келісім, я царсылыц білдірудің) цимылмен берілуі. Токал шешеге Арқа сұлтандарынын, сыйлығынан ештеңе тарта алмайтынына ренжіп қалған хан цолын
бір-ац сілтеді (I. Е.).
ҢОЛЫҢДА ӨЛЕЙІН! Ешбір аянбай,
«не өлім, не &м.ір» деген үғымда айтыла
ды. Жүніс, уа қайдасың, Қарсақ Борсак,
Олжай-Ңарсаң шыға ғой олай болса! Өлейin мен мұның цолында (М. Ә.). Сені беріп,
жұртңа не бетіммен ңараймын, иттердің
цолында өлейін деп кемпір шеше далаға
жүгіре шығыпты (AT).
ҢОЛЫН ЖЫЛЫ СУҒА МАЛДЫ [МАЛЫП ОТЫР] Тұрмыстың рацатына батты,
жаны рацат тапты, цамсыз-цайғысыз жүрді. Ғанидың көзін аыщалы көргені атаананың жылы құшағы болды. Осы жылы
ңұшаңта ол өзінің он сегіз жасын, ауыл
адамының сөзімен айтсак, екі цолын жы
лы суға tмалумен өткізді (М. И.). Бала деп
соны айт, екі бірдей кемпірді ана тұтып,
цолын жылы суға жалып отыр (AT).
^ ҢОЛЫНАН ЖҮМСАДЫ Бұл жерде өз
ойындағысын істетті деген мағынада айтылып түр. Жусатып тағы өргізіп, жұмсап
бір тұрсын цолынан... Аңтан болды-ау күніңіз Арсы менен күрсіге, Тайталасты үніңіз (Б. Қ.).
ҢОЛЫН ҢАҚПАДЫ Жолына тосцауыл болмады, айтцанын істеді. Бір іске
байлағаннан соң, шығынынан ңашуға бо
ла ма, азды-көпті малым бар, мен цолыңды цацпайын, мынау мынаған керек деп
жұмса да, жұмысты бітіріп бер,— деді Кәрібай (Б. Мом.).
ҢОЛЫН ҢОЛ, Б¥ТЫН Б¥Т ҢЫЛДЫ
Борша-боршасын шығарды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің цолын цол,
бүтын бүт цылып, жүн-жүнін шығарып
талап тастайды (ҢЕ).

экем маған цолын шығарды (С. М.). Кемnip: Мә! Мынаны алароың!— деп жігітке
цолын шығарыпты (AT).
ҢОЛЫНЫҢ «ЖИЕНДІГЬ БАР 0 ҢОЛЫНЫҢ ЖЫМЫСҢЫСЫ БАР © ҢОЛЫ
С¥ҒАНАҢ © ҢОЛЫНЫҢ СҰҒАНАҢТЫҒЫ БАР Суыц цол кісі, үрлыцца бейім
адам туралы айтылады. Директордың үйі
көшіп келгелі Түнқатар, маскүнемдігі
үшін жұмыстан шығарылған, ептеп цолының «жиендігі» бар, дудар бас Костинді
сонда ертіп барып, есігінің алдына бөлек
беседка жасатып жүретін-ді (С. Ад.).— Е,
бәсе, Мұхтар екенің рас болса, ұрлыңсыз
жүрмесең керек еді,— деп [Бекем] аспазшымыздың цолыньің жымысцысын да ескертіп өтті (ЛЖ). Ңолы сүғанацтыцтан қолындағы сиырынан да айрылып қалды
(ҚӘ).
ҢОЛЫ ТАЛДЫ Қары шаршады, элсіреді. Ңорғасындай ңұйылтар, қызыл тілім
зарласа, Азырақ мен де желейін, Домбыра
күйден төгейін, Ңағуға цолым талмаса
(Б. Ңож.).
ҢОЛЫ ТАР Сараң, цатты. берері жоц
кісі. Ңайдам, келіннің дастарқанын әлі
көрмедік, цолы тар емес пе, шырағым,—
деп, бір жағы әзілге can күліп қойыпты
(AT).
ҢОЛЫ ТАРЛЫҢ Жоцшылыц. тапшылыц. Уайым — ер корғаны, есі барлық,
Ңиыны бүл дүниенің — колы тарлык.
«Еһе-еһеге» елірме, бозбалалар, Бұл бес
күндік бір майдан ер сынарлық (Абай).
ҢОЛЫ ТҮСІНДІ д и а л. Қолы үйренді.
Әбден цолы түсінген, аудармай ұрады
(Қ. орда, Арал).
ҢОЛЫ ҮЗАРДЫ Байыды, етек-жеңі
кеңейді. Марковпен кұда болғалы, Федоровтың дәулеті судай тасыды, қыска цолыүзарды (Ә. Н.).
ҢОЛЫ ¥ЗЫН Не істеймін десе де, цолынан келетін кісі туралы айтылады. (Бұл
жерде бай, дәулетті, өрісі кең адам ұғымын беріп тұр). Ңұнанбайда әкімдік бар.
Сыртқа да, ұлықңа да жаңындық бедел
бар. Әрі цолы үзын, малды (М. Ә.).
КОЛЫ ШЫҚТЫ [ЖҮРДІ] ¥тты. (Кар
та ойыны туралы айтылады). Осы үтып
алады әлі! Мұның цолы иіығып жүрген
адам (Ғ. М.).
ҢОЛЫ ІЛІНДІ Шап берді, үстады. Әттең, жалына цолым бір ілінсе (Б. С.).

ҢОЛЫН КЕШ [МЕЗГІЛІНЕН КЕШ|
СЕРМЕДІ Мезеті өтті, кешеуілдеді, кешікті. Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
АЛДЫ [ЖАСАДЫ1 © ҢОҢ БІТПайдасын көре тұра тексермедім, Ер жет- ТІ ҢОМ
[ЖИДЫ]
оңалды, ет алды.
кен соң түспеді уысыма, Қолымды мезгі- (Көбінесе, түйеСемірді,
және
басқа
ірі малға айты
лінен кеш сермедім (Абай).
лады). Ңоспақ өркеш сары атан Қом жасаҢОЛЫН ШЫҒАРДЫ Қатты ашулан- мас майдан соң (Б. Ң.). Жаз жайлайтын
ғанда, ыза болғанда бас бармацты екг сау- аттардың бұл кезде еттері ояздап болған.
сацтың арасынан көрсетіп, мынау да жоц, Енді, қыс суығына шейін цоң жиып алсын
мынаны да істей алмайсың, цолыңнан түк деп, оларды біржола қоя беріп еді (М. Ә.).
те келмейді деген сияцты мағыналарды Осыдан бірер ай бұрын түйеміз арық еді,
аңғарту ишараты. Мәһ, шығады!— деп қазір цоц бітіп, семірейін деді (AT).
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ҢОНАҒУАР [ҚОНАҢЖАЙ] АДАМ
ҢОНЫС БАЙСАЛДЫ [ЖАЙЛЫ, ҚҰТДастарцаны мол, жомарт кісі. Карповтың ТЫ, ҢАЙЫРЛЫ, ӨРІСТІ] БОЛСЫН! Жаңа
аңғаруында Керімңұлдың өзі ғана емес, жүртқа көшіп келгенде айтылатын тілек.
әйелі де меймандос, цонағуар адам тәріз- Қоныстарың цайырлы болсын, шырағым,
денді, Карповтың әйелімен де сөйлесті жақсы келдіңдер ғой. Өзіміз мүлде мәз
{М. Ә.). Екеуі де меймандос, цонацжай, ба- болып ңалдың,— деді Омар Жаңыпңа
рын қонаққа беретін, дастарқандары кең, (Б. М.). Басына щ жаулық салған бір қартаңдау әйел келіп, тіпті, «Тың цонысың
ңолдары ашык, адамдар (С. М.).
болсын!»— деп орысша сөйлеп, ПавҢОНАҒЫМ ӨЗ ҮИІҢДІ ДЕ ОИЛАИ цұтты
ОТЫР Өзіңнің эл-шамаңды байца, өзіңді ленконың қолын ңысты (С. Ш.).
ҢОНЫС ҢЫЛДЫ Мекен етті, бір жерді
ескер; әз халіңді, шама-шарцыңды еске
ала отыр деген мағынада. Қонағым, өз жайлач қонды. Әкесі Жұмағұл бай болған
үйіңді де ойлай отыр,— демекші, өзің кі- болыс, Алтайдың бір саласын цылып цосіге көрсете алмайтын құрметіңді кісіден ныс, Ңажыга Тасболатпен бірге барган,
күтудің, ол болмаса, өкпелеудің артық еке- Басталған содан барып құда болыс (С. Т.).
нін айтыпты (AT).
ҢОНЫС ТАПТЫ [ТЕПТ1] Түрацтады,
ҢОНАҒЫН АТҢАРДЫ Мейман күтті. сая тапты, мекендеді. Көрсеткендей әлемЖаназа, ңаза күндерінде цонағын аткару ге, Өмірге қайта туғанын, Қоныс тауып
үшін Жаңылга тай, ңой сияңты сойыс бер- бар жерде, Тапңанын өмір думанын (С. Б.).
Біз бір кезде қалың елдің ортасынан жалді (М. Ә.).
ғыз атңа epic таба алмай, қара басымызға
ҢОНАҢ АСЫ Мейманға эзірленген га цоныс таба алмай қашып келгенбіз (А. Л.).
мак;. Әубәкір мен кемпір іштерінен қын- Кең алқапқа колхозды ауылдың төрт түжыла-қынжыла батасыз қонақтың қонақ лік малы да келіп цоныс тепті (С. Баң.).
асысын дайындауға кірісті (Ң. Тай.). ҚоҢОНЫШЫНА [ЖҰЛЫҒЫНА] ТЕҢнац асы, бермесе, Ат шапанға ілік боп,
ГЕРМЕДІ Адам ғүрлы көрмеді, менсінбеді.
Параны көздеп би кетті (Д. Б.).
Аман ел аумай жатқан ңонысында, ЖеҚОНАҚ КӘДЕ Үй иесінің, ауылдың теді менмендікке сонысы да. Ңарада өр
көрсеткен сый-цүрметіне лайъщ еруіне Цаболмай ма екен? Төрені теңгерруы етіп, қонацтың өз өнерін керсету сал- көкірек
мейтін цонышына (I. Ж.).
ты. Біздің бұл жаңта цонац кәде деген боҢОҢ БІТІРМЕДІ 1. Кедейліктен шылады,— деді Ақмарал жадырай күліп.—
Әуелі үй иесі ауылдың алты ауызын айта- ғармады. Күшің барда қарашаларыңа цоң
ды. Сонан соң, қонаң өзінің өнерін төгеді бітірмей, шеңгеліңде сығып ұстағайсың
(Ә. Н.). 2. Семіртпеді, шыр байлатчады.
(Ә. Оат.).
Жазымен мініп, жалғыз атыма цоң бітірҢОНАҢ КӘДЕ [КӘДЕСІН] ІСТЕДІ меді, жайлаудан тұралап келді (AT).
[ҢЫЛДЫ] Жатар мезгілде, төсек салынар
ҢОҢ ЕТІНЕН ЕТ КЕСТІОҢОҢ ЕТШ
шаңта цонақ орнынак түрып, жай босатып, сыртца шығатын салтын, жасады. КЕСІП [ОЙЫП] БЕРДІ Өте жацсы көрді,
Аман цонац кэде істеп тыска шыкты. Мар- жанын аямады. Жолдастарына қадірлі,
жан ңонағына төсек сала бастады өйткені, жолдасына цоң етін ойып бергендей, өтірікке жоқ бір сөзді жігіт сөйлеген(Ғ. Мұс.).
де даусы дөнен ңошңардың маңырағанына
ҢОНАҢ ҢОЙДАН ЖУАС Мейман ба ұңсайды (С. С.). Жолдасыңа цоң етіңді
рина ырза деген ұғымда. Қонац қойдан ойып беруден тартынбайтын батылсың да,
жуас, май берсе де жей береді (Маңал). жомартсың (Б. С.). Шын доспын деген соң,
Қонац қойдан жуас деген, қонағым! Ар- цоң етіңді кесіп бердің гой (AT).
тың қылың көрсете көрме, ұятқа ңалдыҢОҢҢАҢ [ҢОҢҚА] М¥РЫН Үлкен
рып,— депті (AT).
цүс мүрын. Беті ңып-қызыл, мүрны цоцҢОНАРЫН САЙ, КӨШЕРІН [¥ША- цақ, бұғағы бұқаның әукесіндей салбыРЫН] ЖЕЛ БІЛЕДІ Қайда барары, не іс- райды, қарны бұлтиып кетіпті (Ә. Ш.).
тері белгісіз, өзінде ерік жоқ адам туралы
ҢОҢСЫ ҢОНДЫ к ө н е. 1. Кедей ауылайтылады. Шалабай осы кезде арғы жақтан келіп Мұқатайдікіне дем алатын көрі- дың бай ауылды сағалап отыруы туралы
неді. Мұқатайдан бір аттанып кеткен соң, айтылады. Қара ңасңа атты Ңамбарды
цонарын сай, көшерін жел білсе керек еліміз деп, Тоқсан үйлі тобырлар сіңгені
анық. Белдісіне найманның цоңсы цонып,
(Ғ. Мұс.).
таяқ өмірден жегені анық (И. Б.).
ҢОНЫС АУДАРДЫ Басца жерге көш- Талай
Кей жерде ауыл-үй болып көрші оты
ті, бөіен жаща кетті. Он-он бес ауылдан 2.
мағынасында айтылады. Бәріміз де
қалган екі-үш ауылдың ғана жұрнағы кө- руы
баласы болғанымызбен,
рінеді. Оның өзі цоныс аударыч бір табан Бағаналының
олармен
атамыз
бөлегірек қой. Ңоңсы бо
дыстауға такала, Ащылы өзекке келіп лып ңасына барып
ңонсам, біреуі де «кет»
ңонган (Ғ. Мұс.). Абылай орда ңылган
Көкше тауын, Аударған цонысынан талай демес еді (С. Шәр.).
КОҢ ТОРҒАЙ Тым жүдеу, күйсіз. Бұл
жауын, Бір жылы жаздыгүні қалмақ елін
Шаппаң боп ңол жиыпты айтып сауын ауыл да күлкі дегенді ұмытты. Тоң-торыс,
қоң торғай тіршілік (Р. Сүл.). Бұл өңір<С. С.).

ңоңы
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дің балыңшылары жылдағыдан гөрі биыл
цоң торғай, бас тоқсан түссе де, жылылық
күннің аяғы тұманға айналып, ¥лы теңіз
ұстаса қоймады (Ә. Н.).
ҢОҢЫ ЖЫҒЫЛМАДЫ [ҢИСАЙМАДЫ] Арыцтамады, ашыцпады. Теңіз жағасындағы ңалың қамыска канша малды
айдап жіберсең де, ығы жетеді. Ңамыстың
сабағын ңажаса да, жан созып, қыстан цоңы жығылмай шығатынын айтып, үй иесін еліттіріп қойды (Ә. Н.).
ҢОҢЫЗ ТЕРГІЗДІ Қорлады, азап шектірді; тентіретіп жіберді. Жазығым болса,
цоңыз тергізерсің, жазықсыз болсам, зэрің
шашданмен, түк қыла алмайсың (М. Ә.).
ҢОҢЫ ҚАЛЫҢ Бұл жерде төтеп беру,
көнтерілік жөнінде айтылып тұр. Е, сорлым-ай!— деп, басын изеді Алдаберген.—
Сенің тілің зәрлі ғой. Біраң, есіңде болсын,
менің цоңым цалың. Шыбынның шаққаны
ңүрлы көрем бе екен сөзіңді (Ә. Н.).
ҚОҢЫЛТАЯҚ [ҢОҢЫЛТАҢ] КИДІ
Етік, мәсі, пима, т. б. шүлғау шүлғанбай,
аяғына еш нәрсені орамай киді. Терезеден
Яхия шықты. Есік пен терезенің айырмасы шамалы — екеуі де аңқиып ашық жатыр. Яхия көйлек, дамбалшаң, етікті цоңылтаяц кие салыпты (Ғ. Мұс.).
ҢОҢЫРАУДАЙ
СЫЛДЫРАЙДЫ
[ЗЫҢҒЫРАЙДЫІ Жағьшды, эдемі үн туралы айтылады. Күлкі әрбір цехта, бригадада, көгерген парктерде де, эдеміленген
пэтерлерде де цоңыраудай сылдырайды
(С. Е.).

ҢОҢЫРАУ ТАҢТЫ Сән-салтанат туралы айтылып түр. Масаты кілем жамылған,
Алтыннан цоңырау тағылған, Дабысы
жерді жарады (Жамбыл). Ңалды ауыл қараңғы боп ай батқандай, Зарығып күйінбейсің бұған не ғып, Жайқалып қызгалдадтай шықты көші Алтыннан неше түрлі
цоңырау тағып (ҢамБ).
ҢОҢЫР [САМАЛ] ЖЕЛ Біркелкі жайлы салцын леп. («Ңоңыр» компоненті басқа да кейбір сөзге қосылып, тиянақты
тіркес құрамына енеді. Ыңғайына қарай
«орташа» деген ұғымды білдіреді. Мәселен,
«қоңыр салқын», «қоңыр көлеңке», «до
дыр кеш», «қоңыр күз», «қоңыр дауыс»
сияқты тіркестер тиісінше: адпан-қаңтар
оалдыны емес, қара көлеңке емес, ымырт
жабылған, қас қарайған кеш емес, тым
ызғарлы күз емес, ышқынға-н қатты дауыс
емес; сол тэрізді «қоңыр жел», «қоңыр
леп» деген суық жел емес, суың леп емес,
жайлы самал леп. Ал «қоңыр бел» деген
тым үлкен бел емес, «біркелкі кіші-гірімдеу бел»). Бір кезде ауыл қасында, Болатын жасыл төбешік, Төбенің ылғи басында Тұратын цоңыр жел есіп (С. Ж.). Сұлу
ән, тамылжыған күй, екпінді би табиғаттың осы тіл жетіп айта алмастай әсем шағын нұрландыра түокендей. Бал цоңыр са
мая еседі, өмір самалы (Е. Ә.).

ҢОҢЫР КЕШ Кеиіцүрым, жаңа қара
көлеңке түсе бастаған мезет. Үй ішінде
көлеңке ңоюланып, цоңыр кештің майда
лебінен терезе шілтері аңырын ғана сілкініп қояды (М. Ә.). Оңаша тыныштықта,
цоңыр кеште бұрын естілмеген нәз;к, терең
мұң қалдып тұр (М. Ә.).
ҢОҢЫР КӨРДІ Кем түтты, олцы санады. Татулыңты, тыныштықты Қоңыр көрер, кем көрер. ¥рлық пен қулыңты Ңызық көрер, өңі енер (Абай).
ҢОҢЫР КҮЗ Ызғар, суығы жоц біркелкі жайлы күз. Міне, дәл осындай өзгеше өнімі бар, жемісі мол цоңыр күзде, та
ры бір шаңқай түсте ойда жоң өзгеше
суың хабар жетті (М. Ә.). Күн шақырайса
да, дене ңыздыра алмайды. Жанга жайлы
цоңыр күз. «Ңатал қыс келеді, дамдан» —
деп тұрған сияқты (Ғ. Мұс.).
ҢОҢЫР САЛҢЫН [ШАҢ, СӘТ, ЖЕЛ]
Ызғарсыз сэт, мезгіл. Жазғы цоцыр сал
цын, таңертеңгілік тамылжып келеді (ҚӘ).
ҢОҢЫР САЛҢЫН ҚАБАҢ Ренішті
суыц жүз, рай.
ҢОҢЫР САЛҢЫН [ҚАБАҢПЕН ҢАРАДЫ] Бар ыцыласы цүламай, бейтарап
царау туралы айтылады. Осы әдеті бойынша, геройымыз Әсимаға да цоңыр салцын
каратай, оның ішкі дүниесіне үңіле, зер
сала отырды (М. И.).
ҢОҢЫ [ETI] ТАЙДЫ [ТҮСТІ, ҢИСАЙДЫ] Еті цашты, арыцтады. Ңанша семіргеніне ңарамай, қыс аяғында жылқының
цоңы түсіп кетті (AT).
ҚОПА ҚАРДАЙ ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Улкен эңгімеге айналдырды.— Е, сиыр өкірсе өкіре береді. Шұбатылған екі шал ездеpi үркітіп алды, онан басқа дәнеме де
жоң... Мұны цопа цардай сөз цылуларыныц өзі...— деп Рамазан күмілжіді де, сүпсұр болып кетті (Ғ. М.).
ҢОРАБАЛЫ КІСІ к ө н е. Қоры атабабасынан үзілмеген деген мағынада айтылған. (Кәрі құлаң шалдар бұны бай мағынасында да ңолданады). Қорабалы кісімсіп тұрсың ғой, дегенмен саған күнім
түспес-ау (AT).
ҢОР АДАМ Өмірдің тепкісіне, езгісіне
түскен, кемсіту көрген жан. Дүниеде цор
адам мен болармын деп түңіліпті де, өзін
өмірдің тастандысындай жардан құлатыпты і(АТ).

ҢОРАЛЫ БАЛА [ЖҮРТ] Шиеттей
жан. Мына цоралы баланы қалай бағамьш
деп, окбайлай беріпті әйелі (ҢЕ). О, несі!
Қоралы жүрт отырып корадан ңой алдырыптының керін жаоап (AT).
ҢОРАЛЫ ҚОЙ Қьіруар көп цой. Мысықтың соңынан жүріп келе жатқан жолаушылар жер кайысқан цоралы цойға...
кездеседі (ҢЕ).
ҢОРАМСАҚҢА ҢОЛ САЛДЫ к ө н е.
Жау жа-рағын кезенді. Бұл сөзді айтып
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ҚОСАҒЫНАН

Төлеген Қорамсаща цол салды, Бір салғанда мол салды (ҢЖ).
ҢОРАСАНҒА ҚОЙ АЙТТЫ к ө н е.
Жалынып-жалбарынды, цайыр-садаца атады (Жырларда кездеседі). Әулиеге ат айтып, Қорасанға цой айтып, Артынан қуып
келіпті, Өлгенде көрген шешесі (ҢЖ).
ҢОРАІН КӨРШДІ Көцілге олцы, квзге
шағын, кіші көрінді. Көзге цораш көрінгенмен, мінезге бай адам (AT). Столдың
жанында сілейіп түрған ңыз көзіне тым
цораш көрінген секілді (С. Cap.). Айбаршаның бұл үйі өзгеге цораш көрінгенмен,
өзіне сарайдай (A. X.).
ҢОР БОЛДЫ Азап көрді, сорлап цалды; азапца батты. Ңүдай салды жүрекке,
Жалғанда бітпес жараны. Көре алмай цор
боп қалған соң, Кете ме іштен арманы
(Абай). Сол қыз барған жерінАе де оңбады, барғаннан науңасңа айналып, ақырында цор болып өлді,— деді Күлзипа

ме (Абай). 2. Мазац етті. Қор етуге құдіреттен Жүрегіме түсті өрт (Абай).
ҢОРЖЫН МАЙЛАНДЫ д и а л. Балык.
ауға көп түсті (Гур., Маң.).
ҢОРЖЫННЫҢ [ҢАПТЫҢ] ТҮБІ ҚАҒЫЛДЫ Қоры таусылды, сарцылды. Сол>
жылы болған жұттан көп үйдің цоржыныныц түбі цағылып еді-ау (AT).
ҢОРҢЫТ ATAM ҢОБЫЗЫНДАЙ Зар
илеу, сарнау мағынасында айтылады. Надандыктай жартасты соқ, қалсын жартае
ңаңсылап! Қорцыт атам цобызындай, Талмай тартып күйінді (Ғ. М.).
ҢОРҚЫТ [-ТЫҢ] КӨРІ Жаманшылыц,
сәтсіздік деген мағынада. Сондағы қоштасуымның екі ауызы қазір де есімде: Сен
де аман бол, Сарысу, Ңаратауым, Жеңе
алмадым, Ңоқанда кетті дауым. Қорцьіт
ісөрі алдымда қазулы екен, Ақырында, мінекей, жеңді жауым (I. Е.). Алдында казулы Қорцыттың көрі, артында куалаған
бейнеттің соры деп түңілген екен сол шақ(Б- м -)ҢОРҒАН БОЛДЫ Пана болды; саясы* та (ҢЕ).
на алды. Осы үйдегі үлкен-кіші сенің жайҢОРЛЫҒЫНА ТӨЗБЕДІ [ШЫДАМАыңа бәрі де данық. Сені көріп, саған цор- ДЫ] Істеген зорлығына көнбеді. Түлкінің
ған болуға асығып отыр,— деп Ләйланы цорлығына шыдай алмай, шал бір күні
айналдыра үйіріп барады (С. Шәр.).
екінші жерге көшем деп, дүние-мүлкін арҢОРДАЛЫ АУЫЛ [ЕЛ, УЙ] Малға қалап жолға шығьшты (ҚЕ).
бай, дәулетті жұрт. Құт дарыған цордалы
ҢОРЛЫҒЫ ӨТТІ [ҢОРЛЫҢ КӨРДІ]
аулының сүбелі атасыньщ баласымын...
Ызасы өтті, тізесі батты. Кәлен ағеке-ай,
Ңашанғы келін болайын (М. Ә.).
цорлығы өтті-ау мыналардың. Мынадан
ҢОРДЫҢ ҢЫЗЫНДАЙ Діни сенім бой- кейінгі тірлігі құрысын да!— деді Рай'
ынша, үжмацтағы (пейіштегі) ең сұлу цыз. (Ә. Н.). Жалынды жалғыз апам шешем
Бас жағымда ертегіде айтылатын цордың менен, Айрылып ңаламыз деп тағы сенен.
цызындай қаздиған бойы бар бір сұлу Алданыш ізін біліп қалайын деп Қорлығы
отыр (Ж. Ж.). Лизочка, кандай көріктісіз. өтіп барад өңменімнен (И. Б.). Әнеугүні
Сіздей цордьің цызы, атақты адамның цы- жақсы сөзбен сұрап келгенімде, қорлыц
зы осындай далаға келе ме,— деді Куле- көрсетіп, өзімді ұрғанідай ңылып жіберді
(С. Шөр.).
бакин (С. Е.).
ҢОРЕК ЕТТГ [АЛДЫ, ҢЫЛДЫІ Нэр
татты, талшыц етті. Ең аяғы көктемнің
әсем күнінен цорек алып гүлдеп келе жаткан гүл-бәйшешек, ағаштар да Назымның
көз алдына тіршілікті елестетті (М. И.).
Орман ішіне апарып атыңды сой да, етін
алып кел. Соны цорек цылып жата берерміз,— деді (ҢЕ). Тоңазыған жол азықтарын мұздай опырып, қанттай ңаршылдатып шайнап цорек етіп жатыр (Б. Мом.).
Бірнеше күн шөптің тамырын цорек етіп
жүріп, өлдім-ау дегенде бір бұлаеда жетіпті (AT).
ҢОР ЕГГЕ ТҮСТІ Әп-сэтте цорылдап,
көзі үйцыға кетті. Саңи бешпетін шешіп
үстіне жамылды... кеше түстен бері ұйқы
көрмеген көзін жұмып еді, лезде цор ете
түсті (Ғ. С.).
ҢОР ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] 1. Қадірін түсіріп, рәсуа жасады. Есіл өмірді ескерусіз,
басқа жарамсыз ңылықпен цор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді
бар малын сатып алуға таба алмайды
(Абай). Өзі ермей, ерік бермей жұрт цор
етті, Сен есірке, тыныш ұйықтат, бақ сөзі-

ҢОРЛЬЩПЕН ӨЛДІ Өмірі азаппен өтті, ракат кәрмеді. Атаңа лағынет алпыс
ит, Жанын өзі берсін деп, Қорлыцпенен
өлсін деп, Анталап келіп тұрады (ҢЖ).
ҢОР ТҮТТЫ Кем көрді; т&мен санады.
Менсінбеуші ем наданды, Ақылсыз деп
цор түтып. Түзетпек едім заманды, Өзімді
тым-ақ зор тұтып (Абай). Бар адамға цор
түтып, Бір адамға зор тұтып. Төреге бер
ген ңазы бар, Арам өлген малмен төң
(ШС).
ҢОРЫҚТЫҢ ҚҮЙДЫ к ө н е . Қызған
темірге, тасца, т. б. сүйыц затты кенет
шаж еткізе цүйды (шошьіған балаға істелген ем-дом). Тағы цорыцтыц цүю ма, қара
малдың өкпесімен қағып көшіру ме, жынға орау, қырық аяң сумен ұшықтау... некерек, әйтеуір, осылар секілді «қасиетті»
қазаң емдерінен қалғаны бар ма екен?
(С. Т.).
ҢОСАҒЫНАН АЙЫРДЫ Серігінен'
ажыратты, зайыбын жоғалттьі. Алланың.
хикметіне жүрмін көніп, Зар болдым жанған шырак отым сөніп, Ңұдайым айырған
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соң цосағымнан, Отырмын жау қалмаққа
пенде болып (ҢЖ).
ҢОСАҒЫҢ [Ж¥БЫҢ] АЖЫРАМАСЫН © ҢОСАҒЫҢ [ЖАЗЫЛМАСЫН] ©
ҢОСАҒЫҢМЕН ҢОСА АҒАР! (Жаңа үйленген жастарға айтылады). Тату-тәтті
ұзаң өмір сүр. Қосағың жазылмасын, шырактарым! (AT).
ҢОС БЕЛГІ КІСІ Аты бар, заты жоц,
цүр селтиіп жүрген адам туралы айтыла
ды. Ол сенің не қажетіңе керек, эншейін,
бір жүрген цос белгі кісі ғой (AT).
ҢОС КІНДІК Малда, көбіне, бүзауда
болатын ауру. Ңұлжұмырдың бойында он
жеті түрлі өнер бар: айғыр, бұқа пішеді,
бұзаудың кылауын, цос кіндігін, қойдың
көн таңасын емдейді (Ғ. Мұс.).
ҢОС ТІКТІ Кіші-гірім үй, күрке орнатты. Аеу салған тас бұзып, Тарбағатай белінен, Ңол ңондырған цос тігіп Борлы деген
көлінен (Б. Қ.). Бұлақ басына кішкентай
цос тігіп, күн қағар жасады (AT).
ҢОС УЫС Екі цолдың аясы толған де
ген 'мағынадағы өлше,м. Қос уыс ділда
берді Вадимге шал, Сенің ортаң малың деп
мендегі мал. Шешілісіп сырласып отыралық, Әр түрлі қымбат баға ішкілік ал
(Абай).
ҢОС ҮРЕЙ БОЛДЫ Ңаттьі цорыцты.
Жұрт онсыз да цос үрей боп отырғанда,
мына хабар ңатты тиіпті (AT).
ҢОСЫ АУҒАН д и а л. Жесір. Қосы ауған әйел (Гур., Маң.).
ҢОСЫН ЖЕКТІ Бүл жерде біреудіц
цызметін істеді, соның цызметіндегі адамға айналды деген мағынада. Малы кеткен
жігіттің досы кетті, Діні дағы малменен
ңосыла өтті. Жалғыз қойын құрттауға
ерінгендер, Жаудан жаман ңиынның цосын жекті (М. Сұл.).
ҢОШ АЙТЫСТЫ 1. Алыс сапарға аттанарда бір-біріне ізгі тілек тіледі (цоштасты). Досжан бала-шағасымен цош айтысып, қалаға жүріп кетті (AT). Баңтығұл
кешке ымырт жабыла құдайға тапсырдым
деп цош айтысып... тауға ңарай тартып
берген (М. Ә.). 2. Ацтыц рет арыздасты
(соңғы рет тілек білдірді). Бір кезде тіршілікпен цош айтысып, Мезгілсіз өлімге де
басты байлап, Кетсем де қараша үйге ңайта оралдым, Ызалы дұшпаныма тісім қайрап (Ж. С.).
ҢОШ АЛДЫ Күтті, царсы алды. Тағы
бір жыл тарихта өтіп кетті, Тағы батыр
бір жасап өмір шекті. Атар таңды әр күнгі келіп цош ап, Алдан сұлу көргендей жігіттікті (Ж. М.).
ҢОШ АЛУШЫ Қоиіеметпен күтуші.
Ңұзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы,
біріміз — цош алушымыз (Абай).
ҢОШ БОЛДЫ Раза болды, көңілі тол<ды. Көркіне көңілім цош болып, Балқашты айтсам, мақтанам (ХА).

ҢОШЕМЕТ КӨРСЕТТІ [ҢЫЛДЫ, ЕТTI] © ҚОШ Т¥ТТЫ 1. Шашбауын көтерді; сый-цүрмет жасады; цүрметтеді. Ңайсыбір істі болған кісілердің Нығыметке
цошемет көрсетіп, жалпылдап жатқанын
көргенде, Судыр Ахмет жарылып кете
жаздады (Ә. Н.). Біреуің цошемет цылсаңдар, ерсеңдер, теріе батамды беремін, Төлегеннің кететінін білсеңдер, ұстап беріңдер,— деді (ҢЖ). Өлік шыңңан үйді туысңандары бас-басына ңонаққа шаңырып,
цошемет етіп, ңайғысын жеңілдетуге тырысатын дәстүр бар (Б. С.). Ңұрбыдай цош
түттым Жасың мен кэріңді. Жоқтамай
ұмыттым Ақыл мен нәріңді (Абай).
ҢОШ КЕЛДІҢ! Зәуі түсіп келдің, сәтті
келдің. (Көбіне, сырттан келген кісіге, цонақңа, т. б. айтылады). Цош келдің, құттықтаймын, Бірінші май, Жүрекке жылы
тиіп, көңілге жай (ХА). Қош келдіціз,
құтты қонағымыз болыңыз (AT).
ҢОШ КӨРДІ Мацүлдады, цүптады. Бүгін орындамаған соң, цош көргені деп Тайман Оашаны қоштады (3. Ң.). Аптығып
асау інің келді аңсақал, Тау-тасңа, адамзатңа салып жанжал. Дем алайын деп келдім, аш ңойныңды, Сәлем-сауқат әкелдім,
цош көріп ал (Абай).
ҢОШҢАР Т¥МСЫҢ [М¥РЬШ] Дөц мүрын, цоңцац мүрын. ПІәрипа кереует тұсындағы кілемнен жоғарырақ ілінген суреттен шыңшыттары шығыңңылау, цошцар мүрын, ңысық көз жігіт бейнесінен
көз айырмай көп тұрды (Ө. Ң.).
ҢОЯН ЖҮРЕК Қорцац, ынжыц. Ел болуға алдымен білік керек, Бір сөзді, бір
ауызды, намыс керек. Жалғыз ғана очу
мей теңелмейсің, Алты ауыз азған болсаң
цоян жүрек (С. Т.). Өз көлеңкесінен қорңатын цоян жүрек ңорқақтар қалшылдамаң
түгіл, ңаңбақ больш кетсе де мейлі (Ә. Ә.).
ҢОЯН-ҢОЛТЫҢ АРАЛАС Өте тығыз,
мидай араласты деген мағынада. Ел жұмылған майданнан ңалмай шетте, Аралас
цоян-цолтыц еріп кепке, Аттаноа өнер-білім командирі, Инженер, профессор, педа
гог те (С. М.). Ыза кернеп, кек қайнап, Түтеген оң байқалмай, Тоңтамасқа серттеніп,
Жаудың бетін ңайтармай, Көтеріп сойыл,
қада ағаш Жауға шауып жалаңаш Ерегіскен екі жақ, Цоян-цолтыц аралас (Н. Б.).
ҢОЯННЫҢ ЖЫМЫНДАЙ ЖОЛ Ирек,
жыцпылға тартуы көп сүрлеу. Орман
ішіндегі цоянның жымындай жалғыз аяқ
жол ирелеңдеп, ұзарып кеткен сияқты
(AT).
ҢОЯНШЫҒЫ ҮСТАДЫ Бүл жердегі
мағына: долданды; цырсығып цалды.
(«Ңояншың»— естен адастыратын ұстамалы ауру). Долы боран ішін тартып, бірденбірге асчына түсті. Бейне бір аяң астынан
цояншығы үстағандай үдеп, құтырынып
кетті (Б. С.).
ҢОЯР ДА ҢОЙМАДЫ Жалынып-жалпайды; өзеуреді. Баяғыда атамыз жарық-

тың Қарақожадан цояр да цоймай жүріп, (Е. Ы.). О заманда цуғынға ұшыраған
ңалау ңылып ат беріп алган екен (С. Т.). жақсы жандар бұл өлкеге көп келіпті
Өгей шешесі ңамыр ллеп жатқанда, бір (AT). Қуғьін көрген, қаңғырған, Караңғыдөңгелектік қамырды Жаппарбек цояр да да жылт еткен, Жамаи күнде жау қуган
кой май сүрап алған (С. Б.). Оны цояр да Сәлем, сонау ағайғ.а (I. Ж.).
цоймай күштеп алып келдік (AT).
ҢУ ДАЛА [МЕДИЕН, МЕКЕН] © ДУ
ҢУАҢЫ АДАМ Әзілцой, цалжыңбас ЛА ДАЛА © ҢУ ДАЛА, К¥БА МЕКЕН ©
кісі. Тігіншінің цуацы адам екенін біліп, Ң¥ЛА ДҮЗ ДАЛА © Ң¥ЛАЗЫҒАН ДА
Нұрым да оның ыңгайына көше салды ЛА [ДҮЗ] © Ң¥ЛАН ДАЛА © Ң¥ЛАН
(X. Е.).
ЖОРТПАС, ҚУЛАДЫН [Қ¥С] ¥ШПАС
ҚУАНЫШЫ ҢОЙНЬІНА СЫЙМАДЫ ДАЛА © Ң¥Р МЕДИЕН Мекенсіз окапан
Қатты сүйінді, цуанғаннан жүрегі жары- түз, сары дала. Ел зары намысы бар ердің
лып кете жаздады. Апаң аңшаны уысына зары, Пана бол тентіретпе цу далаға — демықтап ұстаған күйі цуанышы цойнына ді ңыздар (М. Ә.). Қу дала ңұлазиды ел
кеткен соң, Ңара нар жүк көтермес бел
гыіымай, үйіне жеткенше асықты (А. X.).
кеткен соң (Айтыс). ІІІөл ғасырдың цу ме
ҚУАРҒАН АД ШҮБЕРЕКТЕЙ Суп- диен ңұла дүзінен бұлар заманға, жардын
сур, цан-сөлсіз. Оның корыкқаны сонша, заманга ңарай жалғьіз аяқ жол тартқан
беті цуарған ац шүберектей болып кетті аңын болатын (М. Ә.). Ңұлазыған цула
(AT).
далада тастан қалаған жалғыз мавзолей
ДУ АУЫЗ Өсекші жылпос адам. Аңан- гана тұр (С. May.). Ат ңарғуды койьга, бет
ның осылай деп октегенін, «Ңұламнан алды цұла дүзге көсіле шапты (С. М.).
озар жылкы жок»— дегенін, Жеткізді Ба- j Атам заманнан бергі алабота мен кзрі кау
тыраніка бір ку ауыз, «Күлага бектерілер | өртеніп, орнына көк орай шалгын, бойшешек өспесе, цулан дала құлпырмайды
Көк >— дегенін (I. Ж.).
(Ж. Т.). Сондағы шұбырган далаеы осыКУ АЯҚ Зымиян, залым. Міне, Мэсен кау жатқан, бір кезде цұлан жортпас, цүит сол бүзык цу аяцтарды менің соңыма ладын үшпас шөл дала атаиган Балқаш
салды (С. С.). Бір күні далада аң аулап пен Алатаудың арасы еді (Ә. Ә.). Ал мен
жүрі знде, оған цу аяц кемпір кез болады бе, үйде Ңамқа шешем, мына Еңліктің апа(КЕ-.
'
сы баруын бар десе де, «Ей, таба алмайКУ АЯҢ AT Өте жүрдек окылцы тура- сың ғой, ессіз тау, цу дала, цүр медиенде
лы айтылады. Алдыңғы аты не жорга, не ңаңғып өлесің гой» деп етегімнен ңанша
тартса да, «Әй, тэйір-ай, жіберші былай!
цу аяц желісті болуы керек (Ғ. М.).
Жапал ағаң таппайтын жердің жықпылы
ҚУ Б АС Жалғыз басты, баласы жоц I жоқ!» дедім де, атты «шу» деп борбайға
кісі. (Көбіне, кәрі шал-кемпір туралы ай- бір-ақ еалып құйықтыра жөнеліп ем
тылады. Кей өңірде «кэрілік келді» деген- (М. Ә.). Жас Федоров өзі судай шашып
ді «қу бас жақтанды» дейді). Жерге кірсең жүрген ақшаның ана жақта зкесіне ңанде ңоймаспын, Сырым! Жаратңан, мүндай дай ңиындықпен түсіп жатқаныи білмейді.
итті бергенше, цу бас қыж, сорлы ғып неге Енді байпаса, әкесі аяғы жетпейтін алысңоймадың (М. Ә.). Ертең қозым келгенде, та цу дала, цұба мекенде, жабайы халык
Серкем қайда дегенде, Мен сияқты цу бас арасында айлап-жылдап күн кешіпті
шал Не деп жауап береді (АБ).
(Ә. Н.).
ҢУ БАСТАН ҢУЫРДАҢ ЕТ АЛДЫ Екі
ҢУ ЗАМАН Бұзылған, кері кеткен daбасынан ұстап, ортасынан тістейтін сарац yip. Оған Ңотан ңарт не айтпаң? Ңыпшақтуралы да, арам ниетті адам туралы да тың ерлігіне ңандай мін таңпаң? ПІапқынайтылады. Жане цу бастан цуырдац ет шылықты, ерлікті мүрат көрген мына цу
алады дейтін к&н сүлік Әбділда болатын заманда жұрт оның ойына түсінер ме?
(М. Ә.).
(I. Е.).
К,У БАУЫР Туысы, жацын адам. (КеҚУ ЖАҢ Әзілцой, цалжыцбас, сөзуар.
кесіи магынада айтылып тұр). Қу бауыр Жантас секілді цу жац балалар сол мезетдеген киык гой, жаман да болса жақын те-ақ атыңды тоғыз сақңа жүгіртіп, тәлкек
еді (AT).
ете бастайды (Б. С.).
ҚУ БОРБАЙ Қушиған, сымпиған, кеҢУ ЖАНЫ ҚУЫРДАҢ БОЛДЫ Куйіплісімсіз. Осындай сидаң жігіт елде мол-ак, пісті, жаны цалмады. Кенеттен болған сәтБәрі де шаруаға келеді олаң. Сырын түзер сіз іске күйіп-пісіп, цу жаны цуырдац болбіреу жок, сыртын түзеп, Бар өнері цу бор- імасы бар ма! (AT).
бай, сымпыс шолақ (Абай).
ҢУ ЖЕТШ т а р и х и. Панасыз (туыс,
і/ңуғын КӨРДІ © КУҒЫНҒА ¥ШЫРА- жацыннан окұрдай) бала, нағыз жетіш. Қу
ДІІ [САЛДЫ] Қудалау, соңына түсу ма- жетім, бұл қылығың жөн бе еді деп, Сенен
ғыкасында. Ғаниды цуғьінға салды. Жа- менің көңілім кем бе еді деп (ҢКБС).
қындарының кеңесімен, сонда Ғани ҢазаҢУ ҚАНЖЫҒА © СОР ЖОЛДЫ, ДУ
лы сыртындагы ауылды уакытша паналаған (Ж. А.). Патша әкімдері Жаяу Мұса- ҢАНЖЫҒА Жолы болмайтын, цырсыща
ны, Ңұрманғазыны цуғынға ұиіыратцан шалдыццыш. Қу цанжыға жүйріктің То2 3 -1 6 0
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пырыштан несі артық? Көктемесе жаңбыр
боп, Ңайырсыз жаздан қыс артың (Н. Н.).
ҢУ ҢАПТАЛ Қ а ғы н ға н бүзыц, сүм Ki
el. Талайды көрген цу цаптал ғой (AT).
ҢУ [ҢАСҢА, ҢЫҢЫР, СЫҒЫР, Ш¥НАҢ] _Ң¥ДАЙ © ҢУРАП ҢАЛҒАН ҢУ
Ң¥ДАЙ Қатты күйзелгенде, ашу-ыза кернегенде айтылатын кейіс сөз. Кэкіш кемпірдің сөз салты сол: ...Бүзауы еміп, сүті
тасып кетсе де, аяғы сүрініп кетсе де, «цу
цүдайі», «шүнац цүдай!» деп жатқаны
(AT). Жалғызымды жардан ұшырған цу
цүдайға не жаздым! (AT).
ҢУ ҢОНЫС т а р и х и. Қүтсыз, бацыты
жанбаған, ырысы бүйырмаған мекен.
Ңош, цу цоныс. Бүйырмаған топырақ
(I. Ж.). Осы цу цоныс дейсің ғой, атам
жатқан жер дейсің ғой (AT).
ҢУҢЫЛ ТАРТТЫ Қаны цашып сазарды. Мәкіштің екі көзі ңызарып, өңі цуцыл
тартцанын көрді де, жылағанын білді
(М. Ә.). Бір сәтте ңаны қашып, цуцыл тартып кеткен адамдар бір-біріне қарап, сәл
дағдарьш қалды (Ә. Н.).
ҢУЛЫҒЫН АСЫРДЫ Алдап кетті, айласы басым түсті. Екі жас ңосылып мадсаттарына жетті, Дүрімбай цулыц асыра
алмай, бүл жерде де шоңқайып қалды
(С. Шәр.). Сірі жанды Ңыстаубаев Оңай
цулыц асырып жүр. Сері деген атын жайып Ңылмыстарын жасырып жүр (М. Р.).
ҢУЛЬЩ БИЕ Жас (бірінші рет) цүлындаған бие. Алты аяқты ала атын Қулыц
бие құлыны, Табанынан тас батса Алты
күнге жарамас (ҚЕ). Қулыц бие ңұлыншыл (Мақал).
ҢУЛЫҚҚА ТҮСТІ Алдап-арбауына
ілікті, алданып цалды. Түленнің бір цулыцца түскісі келіп тұрғанын Алдардың
іші сезе ңалады (ҢЕ).
ҢУЛЫҒЫ КӨГЕН [БАСЫНАН] АСПАДЫ Жэй шәлкем мінез, сасъщ сөз мағынасында. Түбіне найза бойламайды деген
Рамбердінің де цулығы көген басынан
асцан кезі болмапты, (Ә. Н.).
ҢУЛЫҢ САҚТАДЫ [САУДЫ] Арамдыц ойлады, пэле цуды. (АС). Сенбе жұртқа тұрса да ңанша маңтап, Әуре етеді
ішіне цулыц сацтап. Өзіңе сен, өзіңді алып
шығар Еңбегің мен ақылың екі жақтап
(Абай). Ант ішіп күнде берген жаны құрсын, Арын сатып, тіленген малы ңұрсын.
Ңысқа күнде ңырың жерге ңойма қойып,
Ңу тіл мен цулыц сауған заңы қүрсын
(Абай).
ҢУ МАЗАР © ҢУРАҒАН ҢУ МАЗАР
Бейіт. цабір тәрізді, ың-шыцсыз. Баласыз
үй — цу мазар (Мақал).
ҢУ [СОР] МАҢДАЙ © КУ Ш¥НАҚ
Жазған сорлы, азабы арылмаған сорлы
деген мағынадағы кейіс сөз. Беу, әйелдер
сонда да Пыш-пыштады, туғандай, Шолжаңдатып жүргенін Ңарашы деп цу маң-

дай (Ң. Мұң.). Сорлап қалдың-ау, сор маңдай, жазған сорлы! (AT). Қуарған! МұқанІ
Ңолыңды әкел, цу шүнац! Ңош, құрыған
аруақ! Ңош, қу ңоныс. Бұйырмаған топырад (I. Ж.).
ҢУ МОЙЫН ¥зын, арыц мойын. (Кей
де ауыс мағынада да айтылады). Жалаң
бас, жалаң аяң, жыртық дамбал, Кір көйлек, ңамыт күпі, шидем шалбар. Сары үрпек, көңілжім көз, өңі жүдеу, Қу мойын,
аш ңабырға, аңғал-саңғал (С. Т.).
ҢУ М¥РТ Селдір мүрт. Шүйке шал,
аузы ұрадай опырылған. Су мұрын, цу
мүрт, ұрты шұкырайған. Боз бура бір күндегі тасқа шөгіп, Шал отыр қу қайыңда
мыдырайған (I. Ж.).
ҢУ МҮЙІЗ КІСІ 1. Көпті білетін, жағдайға цаныц, кэнігі пысыц. Колхоз құрылғалы бірге жасап келе жатқан цу мүйіз
ескі кісі (М. Ә.). 2. Әкімшіл, мансапцор
цу. Сібірдегі үкіметтердің ең зоры — алдымен Омбы үкіметі бағынбады. Ақтың
цу мүйіздері орынға таласып, өзді-өздері
сүзісті (С. С.).
ҢУ [-ДЫ] МІНШ, Ң¥ЛАН[-ДЫ] Ң¥РЫҢТАДЫ Өте епшіл, әбжіл адам туралы айтылады. Біреулер қара сөзді қамшы
қылып, Қуды мініп, цүланды цүрыцтап
жүр, Ңайсысын маған соның еп көрерсіз,
Әкетсем өзім таңдап өкпелерсіз (Жамбыл).
ҢУРАЙДЫҢ [КӨЛДЕНЕҢ ШӨПТІҢ]
БАСЫН СЫНДЫРМАДЬІ Дэнеңе істемеді,
екі цолын цусырып отырды. Бізде жыл
бойына бір цурайдың басын сындырмай,
сессия таянғанда, әйтеуір, «стипендиядан
қағылып ңалмайын» деп, екі-үш күннің
ішінде бәрін біліп алатын студенттер де
бар (ЛЖ).
ҢУ СИРАҢ [Т¥ЯҢ] Бүл жерде цыдырымпаз мағынасында айтылып түр. Онсыз
да кітап бетін ашпайтын цу сирактарға
мынау енді раңат болды (Б. С.).
ҢУ СҮЙЕК Қаусаған, дәрменсіз адам
туралы айтылады. Ңайырлы таң болсын! — деп үйге әуелі әскери адам, оның
соңынан цу сүйек арық әйел және Сережа
кірді (Б. С.). Сән-салтанат жұбатпас жас
жүректі, Кім де болса тұрғысын көксемекті, Мезгілі өткен дәуренді куалаған Неғылсын бір ңартайған цу сүйекті (Абай).
ҢУ ТАБАН Ел кезгіш, көті жүретін цыдырьижпаз. Бұл цу табандардың да баспайтын жерлері болмайды-ау, әйтеуір (Ш. X.).
ҢУ ТАҢЫМ 1. Мініс атца жарымайтын
кісі туралы айтылады. Өзі бір ат құтаймас цу тацым (AT). 2. Тацымдасып, тартысып жүретін пысыц, цу адам. Бұл жүрістің түбі бір жанжалға соғарын сезінген
цу тацъшдар Игіліктің тобына өздері қосылып, елден елге шығарып оалып қайтысты (Ғ. М.). 3. Әйелге жаръшайтын еркек.
Қу тацым қайным-ау, тізеңді құшып, та-
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ңымыңды қысып жата бересің бе?— депті
(AT).
ҢУ ТАМАҚ Ішер ас; аш өзек, нэпсі.
Қу тамац көп болса, семіред, Жоқ болса—
ңақ сүйек кеміред. Кешегі үретін жауына
Жанасып жүгіріп телміред (С. С.). Тоқтық
не дегізбейді, аштық не жегізбейді деп,
бәрі цу тамацтың қамы ғой (AT).
ҢУ ТАҢДАЙ Сөзшең адад. туралы
мысцыл ретінде айтылады. Уа, цу таңдай
жалайыр! Менен асқан еліңде Бар ма, сірә,
бір шайыр (Жамбыл).
ҢУ ТОЛАҒАЙ БАСТАНБАЙ т а р и
х и. Ацын бүл жерде «басца күн тумай,
тарығып-зарыцпай» дегенді айтып түр.
(«Толағай» монғолша— бас деген мағынада). Түн қатып, жүріп, түс қашпай, Тебінгі теріс тағынбай, Темір қазық жастанбай, Қу толағай бастанбай, Ерлердің ісі
бітер ме (М. Ө.).
ҢУТЫҢ ҢАҚТЫ Қулана күлімдеді, цу
нәпсімен телмеңдей жылиды.— Деді де
Даужанға Қутың цаға қарады. Бірак оган
Раушанның Жылымады қабағы (Ә. Т.).
ҢУ ТІЗЕ[-СІН] ҚҰНІАҚТАДЫ Әйелсіз, бала-иіағасыз кісі туралы айтылады.
Ңыруар мал, ұшан-теңіз дүниені бергеніңді қайтейін, қу бас шал ңылып, цу тіземді
цүіиацтатып ңойғаныңды қайтейін (М. Ә.).
Уай, ңартайғанда цу тізені қүшацтағанның зары өтіп отыр дейсің бе, ку көңілдің
тамыршысы болмай, жетімденіп отыр
емеспін бе?— депті (AT).
ҢУ ТІЛДІ Сыцацшыл, әзілцой. Бірер
жетінің ішінде Ңарасай ңаласына орнынан алынған қызметкерлер толды. Ңаланың цу тілділері оларға «азбандар* деп ат
қойды (Б. М.). Қиялданбай жүрмейтін албырт Земцовты қу тілдінің ішіндегі ең аз
сөйлейтін Бондаренко ылғи ңағытып отырады (Т. А.).
ҢУЫРДАҢТЫҢ ӘКЕСІН ТҮЙЕ СОЙҒАНДА [СОЙҒАН СОҢ] КӨРЕРСІҢ Бүл,
бүл ма, мүның зоры алда деген мағынада.
Тіптен, тегі, дұрыс айттың, інім... Сендер
ме, сендер цуырдацтың әкесін өлі түйе сойғанда көрерсіңдер (М. И.).
ҢУЫС БАС Ацылсыз деген үғымда
айтылады. Неменеге абыржып отырсың,
цуыс бас-ау! Өз ойыңша шеш! Кісі акылымен бай болғаніпа, өз ақылыңмен жарлы
бол деген бар ғой (AT).
ҢУЫС КЕУДЕ Бос, дәрменсіз, цолынап
ештеңе келмейтін деген мағьінада. Әзберген қырсық мінезді, қыршаңңы тілді болғанмен, цуыс кеуде ңорқаңтың бірі болатын (М. Ә.).
ҢУЫС ҮЙ Үй аты бар жай. (Жаңсы
үй, жаман үй,— бәрі бір деген үғымда).
Қуыс үйден құр шықпа деген сөз бар, шырағым,— деді Жаңыл, ағаң болса, бұндай
ішпес ең, шай да болса, дәм тат (С. М.).
Түндегіден ңалған бірер жүтым сол екеуі-
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не бұйырғаны ғой. Қуыс үйден дұр шықпа деген деп ңылқ еткізді (С. Төл.).
ҢУЫС ЫДЫС Бүл жерде бос, босап
цалған, жарым цөңіл деген мағынада. Бұл
(сезім, сана) болмаған жан күйі — толқынсыз, ырғақсыз, ішіне не құйса да талгамайтын цуыс ыдыс (М. И.).
ҚҮБА ЖОН [БЕЛ] Біркелкі, орташа,
үзын-ырға дөңес, цырца жал. Күн салңындау еді. Көсілген ойлы-ңырлы, елсіз, жымжырт цүба жондармен жүріп отырып, бір
көлденең жатқан биік жонға шыға келдік
(С. С.). Жайлау болып отырған осы үшантеңіз цүба жонда сока суыратын жер жок
(Ғ. Мұс.). Құлан жортпас ңу жапан Жан
біткендей жаңарды. Ңүба белде құлпырған Ңуанам көріп қаламды (ХА).
ҢҰБА ЖОНДАТТЫ ¥зын сонарлатты,
орағытып сөйледі. Абайға келгенде де алғанщы сөзді Бегеш бастады. Ол өзінің
алыстан орағытңан үйреншікті цүба жондатып келетін шешендігін Абайдың алдында да іріккен жоқ (М. Ә.).
Ң¥БА ҢАЛМАҢ ЗАМАНЫ т а р и х и.
Қалмақ пен қазақ шабысцан кез. «Қүба
ңалмац заманы» деп атанған заманда
қалмац пен қазақтың ел шабысқан дауларын бітісггіруде Ңазыбек үш рет билік айтқан екен (Б. А.).
Қ,¥БА ТӨБЕЛ БОЛДЫ Көптің бірі болды, орта цолды күйге түсті. Әншейінде,
ауылда көптің бірі боп, цүба төбел боч
жүретін аға-жеңгесі Ңасендер келгенде,
қоңиланып, айбаттанып кететін (М. Ә.).
ҢҮБЫЛАҒА БАС БЕРДІ [ҢОЙДЫ]
к ө н е. Бетін күннің батысына царай тү~
зеді. (Діни сенім бойынша, бетін Мекегө —
«даеиетті» мекенге карай бұрды). Қүбылаға бас беріп, Екі көзге жас беріп, Байбөрі
хаққа налынды (АБ). Қүбылаға қарай бас
цойып, Мінажат айтып аллаға, Сәждеге
басын салады (ҚЖ).
ҢҮБЫЛАҒА БЕТ АЛДЫ [ҢОЙДЫ]
Күннің батысына царай журді. Қүбылаға
бет алған. Жауды жеңіл жаншуға Батысңа ұмтыл, ерлерім, Жерді түгел аршуға
(Жамбыл). Жаздай жайлап, елдің шаңын
шығарып тастаған жайлауын ңак жарып
цүбылаға бет цойыті келе жатырмыз
(Б. М.).
ҚҮБЫЛАҒА ҢАРАП КҮН ӨТКІЗДІ
Бүл жердегі мағына: бекер, жүмыссыз
өмір өткізді.— Сонда қалай, балам, біз
секілді кәрілер енді үйде ңол қусырып
отырып, цүбылаға царап күн өткізбек пө
(О. С.).
ҢҮДА БОЛУҒА [ТҮСУГЕ] КЕЛДІ ©
Қ¥ДА ДЕСПЕК © ҚҰДАЛАП КЕЛДІ т а
р и х и. Қыз алысып, жекжат болды. Күлөйменді әкесі малға сатқан, Ңұдай деп,
цүда болып бата айтқан. Әрі малды көбейту мал үстіне, Әрі би боламын деп кар*
ғыс атқан (С. Т.).

ҢҮДАЙ
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Ң¥ДАЙ АБЫРОЙ БЕРДІ д і н и. Иіні
келіп, сэтін түсірді. Қүдай абырой берді,
сәл кешіккенде, суға кетіп қалатын еді
(AT).
Ң¥ДАЙ АЙДАДЫ д і н и. Өздігінен
келді. Түрегел, барайың, сен ңағаздарын
кәр. Бұл цүдай айдап келген олжа ғой.
Бізге не ңылады (С. С.).
Ң¥ДАЙ АКЫ [АҢЫНА] д і н и. Қарғанып, шын айтаімын, деген мағынада.
Мендегі жалғыз тілек, Баршагүлді аулыма келтіріп бір берсеңдер. Қүдай ацы өзімнің орнымды берер ем (Ғ. С.). Құдай ацы,
рас, тұра алмай жатырмын,— деді ол
(Б. Мом.).
Ң¥ДАЙ АЛДЫ д і н и. О дүниеге экетті; цүрыды. Өзі жаратқан пендесін цүдайдың өзі алды, жылама, күпірлік етпе!
(AT). Кезіңді өле-өлгенше бір ашпассың,
мырзаңды Жиенңұлдай щғдай алмай
(Ң. Жұм.).
Ң¥ДАЙ АРТЫНЫҢ ЖАҢСЫЛЫҒЫН
БЕРСІН! д і н и. Өлген кісінің үй ішіне ескіше көңіл айтудыц түрі. Қүдай артының
жацсылығын берсін, шырағым. Ңүдай бе
рем десе, баласы жоқ па, үмітсіздік шайтанның ісі (AT).
ҚҮДАЙ АТҢАН [АТТЫ] д і н и. Ант
ұрған, оцбаған деген мағынсдағы кейіс
сөз. Түу, цүдай атқан екен ғой!— деп Жарасов ыршып түскендей болды (М. Ә.). Соңыр кариды цүдай атты. Маған қас ойлағаны үшін, «Кәләм шариф» ұрды,— деп
сүйсініп ңалды (М. Ә.). Тек мен емен бұл
сырды талай айтқан, Күні кеше өз атаң
Абай да айтңан. Тағы қайта айтамын, та
ры, тағы! Болғаннан соң не кеще цүдай
атцан (Ң. А.). Қүдай атцан ңу молда, Берекеңді ұшырып, Кетірейін пұстыңды (Жамбыл).
КҮДАЙ АТЫМЕН АНТ ІШТІ д і н и.
Қарғанып, серт берді. Ол ханның сықағын
естіп, бұл хан әбден ыза болып: «Қүдай
атымен ант ішемін, осы істерді істеген қу
кім болса да, кінәсін кешемін, маған келіп мәлім болсын»— дейді (ҢЕ).
Ң¥ДАЙ БАСҢА САЛДЫ д і н и. Тағдырдың ісіне, амалсыз шараға мойын
ұсынды. Мен сырымды сізге айтайын, Қүдай басца салған соң, Сізге айтпай ңайтейін (ҢЖ).
Ң¥ДАЙ [Ң¥ДАЙ БАСҚА] САЛМАСЫН! д і н и. Тэңір басца жазбасын, душар етпесін. Құдай басщ салмасын, сен
секілді Желмен жерге тығылып, жар сүзбекті (Абай).
Ң¥ДАЙ БЕРГЕН «Жасаған ие» жарылцаған, тэңір берген. Міндім де жасыл қоңыз сона қудым, Басынан мұнар төбе сағым будым. Дәулеттің цұдай берген арңасында Ңанменен көйлегімнің кірін жудым (ҢЕ).
Ң¥ДАЙ БЕРДІ [БЕРСЕ] д і н и. Жолы,
дегені, ойлағаны болды. Аз уакытта Ербол

ңайта кеп, Абайды ңолынан алып сыбырлап: Құдай берді! Асылбек бүгін үйде
жоң екен! Ңазір соның отауына кіреміз! —
деді (М. Ә.). Бәрінен бұрын Көжекпен көп
калжыңдасатын Бөрібайдың цұдайы беріп қалды (Т. А.).
Ң¥ДАЙ БЕТІН КӨРСЕТПЕСІН! д і н и.
Көрфіегенім сол болсын, жолата көрме.
Оның зұлымдығы өркімнің-ақ шымбайына
батты, кұдай оның бетін көрсетпесін (AT).
Ң¥ДАЙ БҰЙЫРТПАСЫН! қ а р ғ ы с .
Жацсылыц көрмесін, тэңір жарылцамасын.
Ң¥ДАЙ БҰЙЫРТСА д і н и. Нэсіп айдаса, тәңір жазса. Біздер цүдай бұйыртса,
сол жыланды өлтіріп, бұл қызды және ңаланың адамдарын бұл жыланнан құтқарып аламыз (ҢЕ).
Ң¥ДАЙ БІЛСІН Неғайбіл, белгісіз.
Оның келер, келмесін цұдай білсін (AT).
Ң¥ДАЙ БІР, ПАЙҒАМБАР ХАҢ д ін и. Діни үғыж бойынша, зиянды сенімді
цагыздауиіының «алла деген біреу, пайғамбардың барлығы шын» деген өтірік цағидасы.
ҢҮДАЙҒА АҢ САРЫ БАСЫН АЙТТЫ
[АТАДЫ] д і н и. Тәцірді атап мал садаға
берді. (Ауырған кісінің айығуына, не сапар шегіп кеткен адамның есен-аман оралуына, т. б. ңұрбандыққа мал атау ұғымын
білдіреді). Мен Абайға кінә ңойдым. Елде
ңатын-бала сені уайымдап түн ұйңысын
төрт бөліп, цұдайына ац сары басын айтады... Сен болсаң, шалжиып жатқаның мынау,— деді (М. Ә.).
КҰДАЙҒА ЖАЛБАРЫНДЫ
[ЖАЛЬШДЫ] © КҮДАЙҒА
ҢҰЛШЫЛЬЩ
ҢЫЛДЫ [ETTI] д і н и. Аллаға жалбарынып, ракымын тіледі. Қүдайға цүлшылыц
етуден не береке табасың? (AT).
ҢҰДАЙҒА СЫЙЫНДЫ д і н и. «Жаратцан иенің» цолдап, цуат беруін тіледі.
Ңұр, тек, цүдайға сыйынғанша, екі ңолыңа, қуатыңа сыйынсаң нетті, жазған (AT).
Ң¥ДАЙҒА ТАПСЫРДЫ д і н и. Тэңірдің бір өзінің царауына тапсырды, аруацца тапсырды. (Есен-аман болуға тілек білдірді). Төлеген сонда сөйледі: «Мен Жайыктан кайтңанша, Жүзіңді есен көргенше,
А,та-анамды, мал-жанды Тапсырдым алла,
күдайға» (ҢЖ).
ҢҰДАЙДАН МОЙНЫНА Б¥РШАҚ
САЛЫП С¥РАП [Т1ЛЕП] АЛДЫ © Ң¥ДАЙДАН ТІЛЕП [С¥РАП] АЛДЫ д і н и.
Қүдайға мал, жан атап жүріп тапты. Жамал ңыз ед, ңыздың шолпан жұлдызы ед,
Шашы ңолаң, қасы ңара ңұндыз ед. Бур
ша к салып тілеп алған цүдайдан, Есекеңнің ұл қып сүйген бір ңызы ед (I. Ж.).
ҢҰДАЙДАН ҢАЙТСЬІН! д і н и. Қайыры тәңірден цайтсын. (Ңылған жаңсылығыңның есесін ңұдай ңайырсын деген мағынадағы айтылар тілек). Бізден қайтар
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демеймін, ылайымда қүдайдан цайтсын
(С. М.).
ҚҰДАЙДАН С¥РАП АЛҒАН ЖАЛҒЫЗЫ д і н и. Әлпештеген сүйіктісі. Біреу
ашу үстінде тентек ұлына «қарғайын десем жалғызым, ңарғамайын десем жалмауызым» деген екен. Құдайдан сұрап алған жалғызына дәнеңе дей алмағаны ғой
(AT).
ҢҮДАЙДЫ Ң¥ЛАҒЫНАН ¥СТАДЫ
Масайрады, көкіді. Я, ол цүдайды цұлағынан ұстадым деп жүр ғой (Ң. Ж.).
ҢҰДАЙДЫҢ ЗАРЫН ҚЫЛДЫ [Ң¥ДАЙҒА ЗАР ETTI] д і н и. Безек цацты,
шыр-шыр етті, азар да безер болды, зар
иледі. Шыдай-шыдай келіп ем, көзім жетейіи деді ғой. Осы тұқымды екпейік деп,
цүдайдыц зарын цылмап па ем?— деді
Сәрсек (М.Ә.). Ақжаулық шырағым, цүдайдыц зарын цылдым, ал бүгін Лекердің
огородын жеп қойса, ертең менікін сырапыл қылады (Қ. Ңуан.).
ҢҰДАЙДЫҢ КЕНЖЕ ҰЛЫНДАЙ Құдайдың өзі мұра еткендей. Ерке цұдайдыц
кенже ұлындай боп, қара жер мен ісөк теңізді қоса билеп отыр (Ә. Н.).
ҚҮДАЙДЫҢ ҢАЗАНЫНА СИМЕ!
Қырманды былғама, цырманды балағаттама деген мағынада айтылады.
ҢҰДАЙДЫҢ [Ң¥ДАНЫҢ1 ^ҢҮДІРЕТІ
д і н и. Алланың әмірі, тәңірдіц күші сияцты діни ұғымды білдіреді. Қүданың қүdiperi, сендер бір жайсыз уақытта келгендеріңді ңарашы. Басқа уақыт табылмағандай, нағыз ңауырт уаңтында кеңсе шақыра қойыпты,— деді Төлеубаев (М. И.).
ҢҰДАЙДЫҢ ҢҰЛАҒЫ СҮЙСІИСІН
ДЕІІ Істеген ісі үнасын, кылығы жацсыи
деп, жұмысы көңілге қонсын, риза болсын
деп.
ҚҰДАЙДЫҢ Қ¥ТТЫ КҮНІ Күн сайын, эр күні, күнде. Бәтестен хат келмегелі
цұдайдыц цүтты күні почтаға барам, кей
күні әлденеше рет барам, бірақ хат жоқ
(С. М.).
ҢҮДАЙДЫҢ АЛА ТАНАСЫН ¥РЛАППЫН БА? к е й і с. Тэңірге не жазыппын,
еш кінәм жоц деген мағынада.
ҢҰДАЙДЫҢ САЛҒАНЫН КӨРДІ д ін и. Пешенесіне жазғаны болды.-— Балам,
бекем бол! Ңүдайдың салғаньін көрерсің,— деп, қызын жұбатпаң боп отырып,
көңілшек шал қосыла жылады (Ә. Н.).
Ң¥ДАЙ ЖАРЫЛҢАДЫ [ИДІ, ОҢДАДЫ] © Қ¥ДАЙ ЖАРЫЛҢАП [ИІП, ОҢДАП, ҢАЛАП] д і н и. Жолы болды, ісі
оңға басты; сэті түсті. Сыздыңтың цұдайы
жарылцады, Әбен болып қарнын қампита,
ауын салаңтата, қойқаң-қойқаң жүреді
(Ғ. Мұс.). ЛСарылқап не береді цұдай маған, Жаңсы боп ңайта тумас анау жаман.
Менің барлық тілегім жалғыз сенсің, Баңытты өмір бергей де тәңірім саған (С. Т.).

ҢҮДЛИ

Ыңыраньш отырып алады, Әр алуан қырға салады... Ақыры құдай жарылцап, Ңалталарын толтырьш алады (Жамбыл). Вас
иіп айдынына ауыл-аймақ, Ңоясың қоғамыңды жіпсіз байлап, Құдай иіп құлкынға түсе ңалсаң, Есілдей есіп, шалңып, алаңайлап! (С. Т.).
Ң¥ДАЙ КЕШСІН! д і н и. Аллам жазғьірмасын, тәцірім кешірсін. Асылық болса, құдай кешірсін (AT).
Ң¥ДАЙ ҢАЛАСА [Ң¥ДАЙ ҢОССА]
д і н и. Алла сүйсе, сәті түссе, жол болса.
«Қүдай цаласа, бай-мырзаның бір сәйгүлігі біздің тақымға түскен шығар» деп ойлап, Судыр Ахмет мұртынан күліп қойды
(Ә. Н.). Кетермін цүдай цосса қызыңды
алып, Бола бер бұл сөзіңнің ізіндз анық.
Деген соң Мэһрабтьщ көңілі тасып, Көркейіп кетті жүзі ңызылданып (Т. I.).
Ң¥ДАЙ ҢҰЛҢЫН АЛДЫ д і н п . Пейілін тарылтты, аранын ашты, аш көз етті.
Ағайын жоң нәрседен етер бұртың, Оның
да алған жоң па цүдай цұлқын. Бірлік
жоқ, береке жоң, шын пейіл жок, Сыпырылды байлығың, бақңан жылңың (Абай).
Ң¥ДАЙ Қ¥ЛЫМ ДЕСЕ, ПАЙҒАМБАР
ҮМБЕТІМ ДЕМЕСКЕ К...І БАР МА! д і н и.
Мыцты, күштінің езі цолдаса, ба.сцалар
ізет етпеске лажы жоқ деген мағынада.
Ң¥ДАЙ САҚТАСЫН д і н и. Алла жар
болсын. Қүдайдың өзі сацтасын, адам жү«
рер жер емес екен (AT). Демеймін мені
маңтасын, Я жаңсын, я жақпасын. Сүйтсө
де мұндай сыншыдан Құдайым бізді сац
тасын (Абай).
Ң¥ДАЙ САЛДЫ, МЕН КӨНДІМ Басқа
туған күн болса, өз мойнъиммен көтерем;
тэңірім жазса, өз пешенем деп біле,м. Сен
екеуміз атңа журуге мықты болушы ек.
Біраі{, данғыл қара жол болса, бетті түзеп
ңойып, әйтеуір, щүдай салды, >мен көндім» деген ұзақ-сонар, ңара жортуылга
тэуір едік,— деп Ербол қалжың айтты
(М. Ә.).
Қ¥ДАЙ СҮЙЕР ҢЫЛЫҒЫ ЖОҚ Қылығы теріс, мінезі шәлкестеу адам жайлы айтылады. Рас айтасыз, Абай, бұ қаланың Есберген, Кәріпжандай саудагерлерінің де цүдай сүйер кылығы жоц. Ңырдың
момын керуені кездессе, «құдайға қарайың» деп біз де тұрмаймыз — деп қалжың
айтқан (М. Ә.).
ҢҮДАЙ [Ң¥ДАЙ ТАҒАЛА) ... МҮСІРКЕДІ [ЕСІРКЕДІ] д і н и. Жаны ашыды,
аяды, жар болды. Ел ңамын ойлар артымда тұяғым жоқ па деп қынжылатын едім.
Қудай тағала мүсіркеген екен. Мұныңа да
шүкір (I. Е.). Сен мені есіркесең, балам,
сені цүдай есіркесін, ңұдайдан ңайтсын
жақсылығың! (AT).
КҮДАЙ ТАБАДЫ Тәңір жазғырады,
Момынның есебін қу табады, ңудың есебін цүдай табады (Мақал).

ҢҰДАЙ
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Ң¥ДАЙ ТАПСЬШ! д і н и. «Жасаған
ие» жазаларыңды берсіні Осы отырған калың би, сендерді қүдай тапсын (М. Ә.).
Ң¥ДАЙ ТАС ТӨБЕҢНЕН ¥РҒЫР! ©
Ң¥ДАЙ ¥РҒЫР! [ЖАЗАҢДЫ БЕРГІР,
ЖҮЗІН КӨРМЕГІР, СІЛЕГІР, ҢАРҒАҒЫР!] ц а р ғ ы с . Алланың цаһарына
ұшырағыр, тәңір атқыр! Шың, көрінбе көзіме, қуарған. Қүдай төбеңнен. үрғыр! Тек
төбеңнен ңұдай ұрсын. Айуан, шошңа!—
деп айдап шықты (М. Ә.). Бай картайса,
малына берер шылбыр, Мал өмірді жаңғыртпас, цүдай үрғыр. Біреудің ңызын
алып, малға сатып, Баяғыны іздеген қандай құрғыр (Абай). Дәл Абайлар кіре бергенде, Байдалы бір кішкене қара пұшық
ңызды май құйрықтан шапалақпен ұрып:
«Құдай сілегір, кетші былай, кұдай сілегір! Тыныштық бермедің ғой сен-ақ!»—
деп, жылатқан бойыида, итеріп тастады
(М. Ә.). Құдайдың жүзін көрмегір, мынау
кім өзі екіреңдеген!— деп Ңамқа қаны
қайнап, қатты ашуланды (М. Ә.).
ҢҰДАЙ [ТЭҢІР] ТІЛЕУІҢ БЕРСШ!
д і н и. Мацсатыца жет, ойыңдағың орындалсын, жолың болсын деген мағынадағы
алғыс. Мынау аяз қойды ғана қинап тұрған жоң. Өстіп, міне, өзімізді де арқадан
бүріп, бүрсеңдетіп тұр. Қолдарыңнан келсе, ісұдай тілеуің берсін, осы бүгін оралыңдар (М. Ә-).
Қ¥ДАЙ ТІЛЕУІҢДІ БЕРМЕСІН! ң а рғ ы с. Үмітің ацталмасын деген мағынада.
Ң¥ДАЙ ¥РДЫ Қырсыц шалды, тәңір
атты. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып,
үйренгенін ңойса, цүдай үрады (Абай).
Жалған дүние сырғанақ, Шыныңменен
айрылсам, Жалғызым, тезірек келмесең,
Мені бір цүдай үрғаны-зм\ (ҢБ). Осыған
көңілім бөлініп, ¥мытып кетсем жұртымды, Қүдайдың мені үрғаны (ҢамБ).
Ң¥ДАЙЬІ ҢОНАҢ Жол-жөнекей түскен цонац, кездейсоц келіп цалған жолаушы. Мен білмейтін байың жоқ, Ңайыры
жоқ малынан, Зекеті жоқ жанынан Байдың несін мақтайсың? Қүдайы қонақ келмеген, Бір аяң ас бермеген, Бөтен түгіл,
өздері Мал рақатын көрмеген (Н. Б.).
Қ¥ДАЙЫ ҢЫЛДЫ д і н и. Қүрбандыцца мал шалды, садацаға мал, дүние атады.
Ақ Айман әлде айла, аңыл тапты, Көңілімді алпыс күнге жабырқатты. Айманға
аман-есен жолыңтырса, Шалар ем цұдайы
цып ңара ала атты (АІП).
ҢҰДАЙЫН ¥МЫТТЫ Асцактады, кеудесіне нан пісірді, көкіді. Аеқан екен Ңұнанбай балаеы. Қүдайын үмытцан мына
Ңұнанбайлар. Ит болайық, енді ңыбырламасақ!— деп Оразбай қанын ішіне тартып
сөйледі (М. Ә.).
Қ¥ДАЯ ТОБА [ТЭУБА] д і н и. Түңілуде, не ашу үстінде, не көңілі жай тапцанда айтылады. Сен күшік не деп оттап
тұрсың, а!— Қүдая тэуба! Ңанден қатты
састы, Құты қашты (С. С.).

ҢҰДЫҢҢА Ң¥ЛАН ҢҰЛАСА, Ң¥РБАҢА Ң¥ЛАҒЫНДА ОЙНАЙДЫ Бағы
тайғанды кім көрінген басынады деген ма
ринада. Сенің еңсең неге көтерілмейді,
Жалмұқан?... Неге ыңтай бересің? Қүдъщца цүлан құласа, цүрбаца цүлағында ойнайтынын білмейтін бе едің! (Ғ. М.).
ҢҰДІРЕТІН КӨРСЕТТІ Күшін кәрсетті
деген мағынада. Сөздер көп айтатын, біз
білетін, Дұшпанның ішін өртеп күйдіретін.
Сол сөздер бірі бүгін аралап жүр, Көрсетііг жер шарына қүдіретін (Т. Жоб.).
Ң¥ДІРЕТТІ КҮШ Ацын бүл жерде өте
гор күш, алып күшті айтып түр. Жараланған жанымнан қан тыйылар. Қүдіретті
күш кеудеме кеп құйылар, Аттанармын
жағасынан Еділдің, Айқастарда жау желкесі ңиылар (С. Мәу.).
Ң¥ДІРЕТІ КЕЛДІ Күші жетті, билігі
жүрді, цолынан келді. Па, шіркін, цүдіретім бұған келсе, Мұңтаж боп қалар еді бұл
да менше. Жел, қымыз, жұлдыз, шуаң, от,
су болсам, Бұл менен айрылар ма ед өмірімше (I. Ж.).
ҢҮЗЫР ҢЫЛДЫ Тілек етті, көксей
әтінді. Бұлтқа аралас құзда тұрып, Ту-ту
алыс биікте Ңолқа еалдым цүзыр цылып,
Жөн білгі бір жігітке (Ғ. 0.).
ҢҰЙҢАЛЫ [КҮНАРЛЬІ, ШҰРАЙЛЫ]
ЖЕР Оты <мол, малға жайлы, егінге лайыц
жер. (Анықталғыш сөз ретінде, «жерден»
басңа «алқап», «өңір», «маң», «жайлау»,
«ңыстау» сияқты сөздер жиі ұшырайды:
шұрайлы өңір, ңұйқалы алқап, ңұнарлы
жайлау). Тал-терегі болсын және тау ңайыңы — ңисыңша ңызыл ңайың болсын —
барлығы да көктеп, жайнап тұр. Бұл ара
бір ңүйцалы, жақсы цыстау еді (М. Ә.). Бұл
(Ңостанайдың шығыс-теріскейі) өте цүнарлы жер, тек ңана топыраңты қыртысының
ңалыңдығы жарты метрдей (С. М.). Беркімбайға арқа сүйеп, Есімбек сол «Өгіз
сойғанның» ең шүрайлы жеріне қонушы
еді (Б. М.).
ҢҮЙҢА ТАМЫРЫ [ТӨБЕ ҚҰЙҚАСЫ]
ШЫМЫРЛАДЫ Қатты эсер етті; цатты
корыцты, шошыды. Анда-санда тас еденді
тықырлатып, кілттерін сылдырлатып, тұтңындардың цүйца тамырын шымырлатып,
ұзын ауыз үйді жағалап кілтшілер өтеді
(С. С.). Жақсылықтың аяғын шағып ала
ма деген хауіп түсіп, төбе цүйцасы шымырлаған Жақия жыланды ңанжармен
сыпыра қағып жіберді (Ғ. С.)Ң¥ЙМА К¥ЛАҢ Зерек, айтылған сөзді
жадында үстай білетін адам. Аманның
бұйығы, ұялшаң мінездері жөнді байңалмайды. Қүйжа цүлац, зерек жігіт мектептен тыс, ез тұсынан оңып та, ой, білімін
бірталай кеңейтіп алған (Ғ. Мұс.). Аңпа
ңұлаңқа айтсаң, ағып кетер, Қүйма цүлацца айтеаң, ңұйып алар і(Маңал).
ҢҰЙРЫҒЫ ЖЕРГЕ ТИМЕДІ0 К...І
ЖЕР ИІСКЕМЕДІ Зыр жүгіріп, дамыл
таппады. (Ңолы тимеу мағынасында айты-
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лады). Шайханашы өзбектерге тусіп, па
лау, кәуап, піскен ет, қымыз, шай беріп,
келген-кеткенді күтіп, цүйрығы жерге ти•меді (С. Шәр.).
ҢҰЙРЫҒЫНА ҢЫЛ БАТПАДЫ Жай
таба ал.шды, тыпырши берді. Оспанның
да цүйрығына цыл батпай, Нұрым ыңыранған сайын бетіне ңарай түсіп... анау
үйден мынау үйге кезекпе-кезек жүгіре
берді (С. Т.).
ҢҰЙРЫҒЫНА [K...IHE] ҢЫСТЫРМАДЫ [ІЛМЕДІ] Менсінбеді, елемеді, бит
шаццандай көрмеді.
КҮЙРЫҒЫН ҢЫСТЫ Тыныім тапты;
жым болды. Ңорқаудай цысып цұйрығын,
Ңашқандай неміс барлығы (Н. Б.). Шаршаған жанға күн ұзап, Ңұтылу, сірз, мүң
болды. Нан тастап еді бір үзім, Құйрығын
цысты — жым болды (Ш. С.).
ҢҰЙРЫҒЫН МАЙЛАДЫ Ңолға жаңадан түскен атқа ырым ретінде сый корсе
ту салты. Айғырды 300 сомға Нығметжан
алды. Сатып алған жылңының цүйрығын
майлау әдеті бар (С. М.). Торы ат сатып
алдым, саудасында болған кісілер енді
цүйрығын майла дескен соң, бір саба қымыз сьгйладым. Жұрт: Тақымыңа қүт
болсын, ңұйысңаны берік болсын!— деп
тілек айтты (AT).
КҰЙРЫҒЫН СЫРТКА САЛДЫ Тайцып шыға келу, дүрдараздык, білдіріп,
томсару мағынасында. Тобыңтының биі
цұйрығын сыртца саларда, майталманым
деп бетіне сені ұстайды деуші еді. Сенің
қаншалыққа жұмсағаныңды біз де көрерміз... (М. Ә.). Достардың, бірақ көбі келмей
далған, Ңырын қарап, цүйрыцты сыртца
салған. Келген достың бәрінің жуні жығық, Баяғы күріл де жоқ дүниені алған
(С. Т.).
КҰЙРЬІҒЫН ҰСТАТПАДЬІ [ШАЛДЫРМАДЫ] Қулъщпен цолға түспеді, түлкі. бүлғацка салды. Ол тақау дегелі жылдан асты, әлі тадалып болмапты. Шорңаң,
аңғал жігітке зымиян қыз түлкіше цүйрығын шалдырып жүрсе керек (Ғ. Мұс.).
Түлкідей бұлғақтап, бір жотадан бір жотаға жортып, әлі цүйрығын үстатар емес
(Б. Мом.).

ҢҰЛАҒЫНА

ген аттар, әлекедей жаланған жігіттер
(Ғ. М.).
КҰЙЫМШАҒЫ [КҰЙМЫРШАҒЬП ТЕСІЛДІ [ОЙЫЛДЫ...] Арт жағы цажалды,
жара пайда болды. Ала жаздай атқа жайдақ мініп, цүйътшағы тесілді, к...і жауыр
болды (AT).
ҢҰЙЫНДАЙ ¥ШТЫ [ЗАУЛАДЫ]
Жылда,мдығына көз ілеспеді. Көзге елестөп жыраңтан, Даусы өтіп құлақтан, Көрінеді тізбек көш, Жел цүйындай заулатцан
(С. М.).
Ң¥ЙЫП ҢОЙҒАНДАЙ Шап-шац, артыц-кемі жоц, дәлме-дәл мағынасында.
Мың километрдей жалаң аяқ жүрген едім,
мына бәтеңке менің аяғыма кұйып цойғандай екея — деп, Жылбек киіп алды
(Ә. Ш.). Ңайырдың киімі жарасымды, бойыяа цүйып цойғандай. Маңдайы кере ңарыс, келісті-ақ жігіт (3. III.).
ҢҰЙЫСҢАНҒА
ҢЫСТЫРЫЛДЫ 0
КҰЙЫСҢАНҒА ҢЫСТЫРЫЛҒАН БОҢТАЙ [БОҚҢА ¥САП] Жөнсіз, ретсіз килігу туралы айтылады. Сен оның цүйысцанына цыстырылып, ңадіріңді кетірме,—
деді Абзал (Ә. Ә.). Саған не жоқ, цүйысцанға цыстырылған боцца үсап, жайыңа
отыр (AT).
ҢҰЙЫСҢАНЫ БЕРІК [МЫҢТЫІ к өн е. 1. Мал-жан аман. (Балгерлердің қолданатын сөзі). 2. Сүйенерлік жацындары
бар кісі туралы да айтылады. Жұрағат-тугандары мол, арқа сүйер адам, дос-жарандары көп, цүйысцаны мыцты кісі (AT).
ҢҰЛАҒАН ШАҢЫРАҒЫН ҢАЙТА
КӨТЕРДІ Қайтадан отау тігіп, түті.н түтетті. Әсіресе, көз көрген кісілер Еламанның
құлаған шаңырағын цайта көтеріп, өз алдына үй боп жатқанына мэз (Ә. Н.).
Ң¥ЛАҒЫ ЕЛЕҢ ЕТТІ Оцыс цүлац тікті. Садықов!— деді командир Осипов естілер-естілмес үнмен ғана. Әлімбайдың цүлағы елец ете цалды (С. Сей.). Әйткенмен,
кандай әнді естісем де, цүлағым елең ете
түседі, құмарлана тыңдаймын (А. Л.).

Ң¥ЙРЫҢТЫ Ж¥ЛДЫЗ СЕКІЛДІ Жарц
етіп көзге түскен, ел назарына іліккен
адам туралы айтылады. Қуйрықты. жүлдыз секілді, Туды да көп тұрмады. Көрген, білген өкінді, Мін тағар жан болмады
(Абай).
Ң¥ЙРЫК ТІСТЕП [Т1СТЕСШ] КЕЛДІ
Қатар жарыса, бірінің-бірі ізін баса жетті.
Жер бетін ңағып ұшқан ңұстай шүйгіп,
Адақтап барған сайын шыкты жүйрік.
Төртеудің мың үш жүзден мойны озып,
Ңұлагер келе жатты тістеп цұйрық (I. Ж.).

Ң¥ЛАҒЫМ СЕНДЕ Тьщдап тұрмын,
сөйлей бер деген мағынада. Ой, маған
алаңдама, цұлағым сенде, сөзіңді мүдірмей айта бер (AT).
Ң¥ЛАҒЫ МҮКІС [МҮКІС ТАРТТЫ] 0
ДҰЛАҒЫНЫҢ МҮКІСІ БАР Қүлағы нашар еститін кісі туралы айтылады. Құлағьі көптен мүкіс тартцан кәрі әжесінің ең
бір жақсы көретін немересі Абай-ды
(М. Ә.).
ҢҮЛАҒЫНА АЛТЫН СЫРҒА Сен тыңдамай-ац цой, есітпей-ац цой. (Бұл фраза
әзіл ретінде керісінше мағынада да қолданыла береді). Келіннің құлағына алтын
сырға, берер шайын ертерек берсін (AT).

ҢҰЙЫМШАҒЫНАН МАЙЫ ШЬЩҢАН Май басцан, өте семіз. Қүйыміиағынан майы шыщан өгіздер, жегуге әзірлен-

Ң¥ЛАҒЫНА ЖАҢТЫ [ҢОНДЫ, ¥НАП
KETTI] Айтцаны үнады, көңілінен шыцты. Тоқабай токталыңкырап ңалды. Жол

ҢҮЛАҒЫЫА

бойы көңілі талай жамандыққа ауытқыған Сапардың «Аманды күт» дегені цүлағына жағып кетті (Ғ. Мұс.). Өз дітінен
шыққан соң, оның сөзі қүлағьіна цонды
(AT).
ҚҮЛАҒЫНА КІРМЕДІ [КІРІП ТЕ
ШЫКПАДЫ, ІЛМЕДІ] © К¥ЛАК АСПАДЫ [ҢОЙМАДЫІ © ҚҮЛАҒЫНАН АҒЫП
КЕТТІ... Үцпады, ележеді, тыцдамады. Қүлағына кіруіеді, Ағайынның айтңаны, Му
ны айтқанның бәріне, Жасы менен кәріге
Ішіне жиды өкпені (Д. Б.). Жаманға айткан акылың, Кітаптан көрген нақылың,
Қүлағына кірмейді, Аса соққан желмен
тең (Д. Б.). «Тәкаппар», «менмен» деп өзіне тақңан талай атаңты есітті; біраң, Ак,бала бұның бірін қүлағына ілмеді (Ә. Н.).
Ел, тіпті, сасып үрейленген. «Қорықпа»
деп аңыл айтсаң да, цүлацтарына кірмейді (С. С.). Жаңыптың ңұлағы әңгімеде, көзі желі басында: ңонақтарға союға апара
жатқан торы құнанның шыңғырғанына
сүйсініп, елең-елең етеді. Сірә, Аман сөзі
оның цүлағынан ағьт кеткен болар
(Ғ. Мұс.). Өсек сөзге қүлак аспады. Әркімді анкетасына қарап бағаламай, ісіне, қабілетіне қарап бағалады, соның нәтижесінде
жазықсыз ңызметтен шьщқан кабілетті
адамдар арамызға ңайтып келді (С. Ш.).
Ң¥ЛАҒЫНА Қ¥ЙДЫ Тэптіштей айтып
түсіндірді, миына сіцірді. Боқай, әйтеуір,
сүрақтарға жауап беріп тұр. Щүлағына
Тоқабай цұйған сөздер ағып кетсе керек.
Жамантікке дау айтар емес, сот алдында
«Жәкем» дейді (Ғ. Мұс.). Аманға ұстазының таныс үні әдеттегідей жай, ңоңыр естілсе де, шапшаң эсер етіп, бір еөзін шашау шығармастан құлағьша цүйыті алып
келе жатыр еді (Ғ. Мус.).
К,¥ЛАҒЫН АЛДЫ д н а л. Хабарын
білді, хабардар болды. Дәрігерлер осында
келеді деген цүлағын бүгін алдыц (Гур.,
Маң.).
Ң¥ЛАҒЫНАЕ [ЕКІ ҢҮЛАҒЫНАН]
КҮН КӨРІНЕДІ 1. Кедей адам туралы
айтылады. 2. ЛСүдеді, арьщтады.
ҢҰЛАҒЫНА САЛДЫ Әдейі аңғартты,
ескертті. Тек, бір ғана нәрсені цүлағыңызға сала кетейін. Мектеп колхоздың өгей
баласы емес. Ол сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да өмір сүреді (М. И.).
Ң¥ЛАҒЫН БҮРАДЫ Үгіттеп, айтцанына көндірді, мацүл дегізді. Ел атынан
иек көтеріп, құдай атымен ант бекітетін
ңожаның цүлағын. бүрап жүр ғой, бұл мерезі деп Жұмабек тере ойлайды (Ғ. М.).
Калай, бала, Омекең цүлағыңды бүрамай
ма?— деп Ңалыбай күліп сұрайды (Б. М.).
ҢҮЛАҒЫНДА ОЙНАЙДЫ Ат мінуге
шебер кісі, шабандоз ісісі туралы айтыла
ды. Менің қызым бар, өздеріңдей оқыған
бала. Бірақ, сен сияқты ер устінде отыра
алмайды емес, тіпті аттың цүлағында ойнайды асауды үйретеді (Ж. Ж.). Айсұлу
аяғын үзөңгіге мықтап тіреп алып, аттың
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цүлағында ойнайтын шабандоз жігітше
сілтейді (А. Б.).
Ң¥ЛАҒЫН САТТЫ Тыцдағаны үшін
ацы сүрады. Ақы беріп тыңдатқан Сөз
көкейге қонар ма? Қүлағын сатщн тәңірі
атңан, Оңдырар ма, оңар ма (Абай).
Ң¥ЛАҒЫН ТҮРДІ [САЛДЫ, ТОСТЫ,
ТІКТІ, ҢОЙДЫ] Көңіл цойып тыңдады,
зейін цойды, елеңдеді, елегізи тыңдадьі,
цүлағына цүйып алды. Манадан бері елеусіз тыңдаған кеңеске Балңаштың цүлағьі
түріле ңалды (С. М.). Жер даусы ен далада шыңты катты, Түн, дала, ел төсекте
тыңдап жатты. Сол үнді мен тыңдадым
цүлац түріп, Ңуанды қарт жүрегім алас
ұрып (Жамбыл). «Бұл не тым-тырыс» дегендей ошақ басындағы Тайбск цүлағын
тіге қалды да, ептеп келіп есіктен тыңдады (Р. Мұс.). Өлген адам тірілмес, Әркімге
келер бір кезек. Қүлағың сал да, тыңдай
қал, Ңалағаның сөз болса, Сөйлемей қалар деп пе едің Біздің тұқым елгезек
(Ш. Ж.). Омардың үзілді де ой тізбегі, Екі
адым енді ілгері жүргізбеді, Үздігіп ңараңғыға цүлац тосты, Әйелдің даусы шықкан үйді іздеді (К. ?.). Шолпан тиінді бос
жіберіп, тағы біраз ойнады. Мауқы басылған соң, ана жақтағылардың әңгімесіне
цүлац цойды (Ғ. Мұс.).
Ң¥ЛАҒЫН ШУЛАТТЫ Сырттан сөз
етті. Көбіне, өсек айту туралы айтылады.
Айтып отырған адамың арамызда жоқ
ңой, неменеге цүлағын шулатамыз (AT).
ҢҮЛАҒЫНЫҢ ЕТІН [ҢҰРЫШЫН,
Ң¥РТЫН, К¥РТ ETIH] ЖЕДІ © ҢҮЛАҒЫЫ ҢАТЫРДЫ Мазасын алды, цыңқылдап сөйлей берді, цүлакца маза бермеді.
Шеше-ау, Бақа шешейдің өзі дұтырар білем, бір тостаған кымызын ішіп болғанша, щүлағымның етін жеп болады (Б. М.).
Мына ңатыны түскір, нүбі шауып бер деп,
цүлағымның цүрышын жеп болғаны,—
деп, қалтылдақ шал белін жазып, жеңімен
бетін сүртіп қойды {Т. А.). Қас кылғаидай,
ңызмет те бүгін көбейіп кетті. Таң атқалы
дамыл болсайшы. Анасы бір келеді, мынасы бір келеді. Ңайта-ңайта шылдырлап,
телефон да бір жағынан цүлацтың етін
жейді (М. И.).
ҚҮЛАҒЫҢНЫҢ ТЕСІГІ БАР МА,
ЖОҢ ПА?! Кереңбісің деген мағынада
айтылады.
ҢҮЛАҒЫ ТАРС [ТАС, ТАС БОП] БІТТІ Түк ести, алмайтын керең туралы айты
лады. Ңұлағы тас бітіп, жағы қарысып
ңалғандай жуық маңда үн қататын түрі
жоң (С. М.). Дьяковтың ұрыс кезінде тас
боп бітіп қалған цулағы... есіте бастады
(Э. Н.).
ҢҰЛАҒЫ ТЕРІС БІТКЕК Тыңдсшайтын, елең цылмайтын кісі туралы айты
лады. Құлағы теріс біткен немеге айтңанша, жарға айтқан жақсы (AT).
К¥ЛАҒЫ ТЕСІК [Қ¥ЛАРЫ TYPIK]
АДАМ д и а л. Эр нэрседен хабары, бар
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адам. Құлағың түргк, тармағың көп қой,
айта отырсаңшы біздей үй күшіктерге,—
дейді Маңаш (Ғ. Мус.).
ҢҮЛАҒЫ ҮЙРЕНДІ [ЖАТТЫҚТЫ]
Ести-ести. еті үйренді, айтцанға көндігіп
кетті. Үш күннен бері гүрілі естіле бастаған зеңбірек уніне ел ңүлағы әлі үйренген.
де жок (Ғ. М.). Терең ордың бірінен-біріне
өтіп, командалық пунктке таяндық, цүлац
жаттыщан. ет уйренген күндегі сарын
(Ә. С.).
КҮЛАҒЫ
ШАЛДЫ © ҚҮЛАҒЫНА
ШАЛЫНДЫ Естіп ңалды, еміс естіді. Сонан Раушанның сөзін жас жігіттің цүлағы
шалып қалды, анадай жерде түрып ңарады: «Сіздерге кім керек еді?»— деді
(Е. М.).
ҢҮЛАЙ БЕРМЕДІ [ҢОЙМАДЫІ Беріле цоймады; ырцына кете бермей, цайраттанды, берік болды. Ңайғы келсе, қарсы
тұр, цұлай берме, Кызық келсе, кызықпа,
оңвақңа ерме. Жүрегіңе сүқгі де, түбін
көзде, Сонан тапкан шын асыл тастай кар
ме (Абай).
ҢҮЛАҚ АШ д и а л. Зейін сал. Ңарағым, сен менің бұл сөзіме цүлац аш! (Ңос.,
Об.).
ҢҰЛАҢ ЕСТІМЕС, КӨЗ КӨРМЕС ЖЕР
[ІС, ҢЫЛЫҢ, ӘҢГІМЕ...] Бұрынды-соңды
болып көрмеген, болмаған, кездестірмеген.
Сені цүлац естімес, көз кәрмес жерге жіберуін ешкім құптағаи жоқ (AT). Мынауың
щ лац естімес, көз көрмес цылыц екен
(AT).
ҢҮЛАҢ КЕСТІ Ң¥Л [КҮҢ] к ө н е.
Басыбайлы цүл, меншікті малай. Үлболсын Күреңбайды онша шет көре қоймаса
да, цүлац кесті цүл атанған жоң-жітікке
басын байлағысы келмей, ретім келмекді
деп меселін і{айтарып тастаған (С. О.).
ҢҮЛАҢ ҢАҒЫС ҢЫЛДЫ [ETTI] Ай
тар ойдың үшын шығарды, ойын шет пүшпацтатып ескертті. Ертеңгі шайды біздеы
ішерсіздер, ақылдасатын шаруа бар еді,—
деп цүлац цағыс цылды (Ә. Н.). Сол бала
не істеп жүр деп, өткенде цүлац цағыс
етіп еді, елемеп ем (AT).
ҢҮЛАҚҢА ЖЫЛЫ ТИДІ Жағымды
естілді, үнады. Ңараңғыда ажары, киген
киімі көрінбейді. Шыққан даусы, сөйлеген
сөзі цүлацца жылы тиеді — деді Жаңия
(С. Шәр.). Ңарайды үнсіз ол-дағы, Ңалтырап жанған шыракқа. Жауабы кенет сондағы Тиеді жылы цүлаща (Ғ. О.).
ҢҮЛАҢ ҢАҚПАДЫ Ауыз ашпады,
селт етпеді, ешбір сөз сәйлемеді. Ңүлац
щцпай сілтідей тынған жиын ортасында
ақты-бозды төкпе ақын домбыраны сирек
қағып, жосып отыр (М. Ә.). Саған сөз бергенім жоқ, отыр!— деп еді, барлаушы Jflrлац цацпай отыра берді де, кенет қолын
көтеріп, қайта түрегелді (Ә. Н.).
ҢҮЛАҢҢА ҢҮЛАҢ, ТҮЯҚКА ТҮЯҢ
к ө н е. Жок малдың орны толу мағына-
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сында. (Ескі заманда барымта, т. б. түрде
қолды болған мал орнына мал алу, санын
түгелдей алу салтынан келіп шыққан). Miне, биыл екі жыл болды, талай рет кісі
салдық, берер емес. Бүгінде цүлаққа қүлац, түяща түяц ал дейтінді шығарды
(ШС).
ҢҮЛАҚҚА СІҢДІ Қүлағьма цүйылдьі,
жеткізе айтылды. Үғар кеуде болса, қүлащ а сіңерлік болды, ойланао (АТі.
ҚҮЛАҚҚА СІҢГЕН СӨЗ Үйреншікті,
баяғыдан айтылып к&ле жаткан дағдылы,
машыцты сөз. Өлеңнің сөзі Мағаш пен
Дәрмен айта беретін күндегі көптің цүлағына сіцген свз бола ма екен? Кейде айпіыкты сөз әлдеңайда алыстан кеп, осылай
таңырңатып та кетуі керек — деді Кәкітай
(М. Ә.).
ҢҮЛАҚҚА ТИДІ Естілді, хабарланды,
жетті. Құлацца көп тиген Мақталған кеңесі. Басынан өзгеше Бітіпті денесі (Абай).
ҢҮЛАКҚА ТҮРПІДЕЙ ТЕДІ Қүлаққа
жағымсыз, өрескел естілді. «Тамагыиа тас
тықтым» деп, удан-удай сөз айтып, сені өз
ішінен масқаралап Жолдасбек кетті. Есітер цүлаща турпідсй тиетін сөз-ау, Ңамалбек! (С. Төл.).
ҢҮЛАҢҢА ҮРҒАН ТАНАДАИ Тып- >
тыныш, жым-жырт. Ңалың қауым цүлақца үрған танадай жым бола калғанда,
орнымнан ыршып түрегеліп, сөзімді бастап жібердім (С. О.). Танк қүлаща үрған
танадай, есеңгіреп, сырт айналып, кілт
тоқтап қалды (Б. Мом.).
ҢҮЛАҢ ҢҮРЫШЬІ ҢАИДЫ 0 ҢҮЛАҒЫ ҚАНДЫ 0 ҚҮЛАҒЫНЫҢ ШЕРІ ТАРҢАДЫ Әбден естіп мейірленді, айызы
цанды, тыңдап цұмардан шықты. Осының
бәрі [Ңарақатынның айқайы) күнде есітө
бергесін, еті өліп, цүлағьі цанған әңгіме
сияңты (Ә. Н.). Әп-әсем шыңты. Қүлақ цүрышын цандыра төгілді. Әрбір тыңдаушы
өзі салып отырғандай егіліп, балкып кетті
(С. Бақ.).
ҢҮЛАҢ СҮНІНШІ [ШҮЙІНШЛ Қуаныш хабарға алғаищы берілген сыйлық.
Анық хабаршыға сақтағаныңды, атағаныңды берерсің, маған есіткен цүлац шүйіншьмді бер (AT).
ҢҮЛАҢТАС БОЛДЫ Хабарлас болды.
Бай бастас болады, Батыр қыкдас болады,
Би цүлақтас болады (ШС).
ҢҮЛАҢ ТОСТЫ [ТҮРДІІ Аңысын аңдады; зейін салды; тыңдады: дерек, ха
бар күтті. Көп болды жолықкалы, алыс
досым, Үніңе мен де талай цүлац тостым,
Есте ме Тынық мұхит жағасында Түрған
шақ бір көтеріп жеңіс тосын? (К. ¥.).
ҢҮЛАҢТЫ
ЖАРДЫ © ҢҮЛАКТАН
ӨТТІ © ҚҮЛАҚ
ТҮНДЫРДЫ fБІТІРДІ]
Қатты шыщан, оцыс естілген дыбыс туралы айтылады. Паровоздардың өкірген
даусы мен вагондардың гүрсілі цүлацтьі
түндырып жіберді (С. М.). Ат дүбірі цүла-
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ғымды жарады. Арңаның иісі мұрнымды
жарады (ІІІС). Алды-артына кетеді, Ңосылмайды әндері, Құлағынан өтеді Ңұр
айғай салған сәндері (Абай).
ҢҰЛАҢТЫ САРСЫТТЫ [САСЫТТЫ1
Мезі цылды, айта-айта жальщтырды.— Ол
өзіне байланысты. Ңұлаңңа жағар дәмді
сөз бар да, цүлацты сарсытар татымсыз
сөз бар. Сенікі соның қайсыоы екенін естіп
көреміз (М. И.). Осында «Ңали білімді»,
«Ңали білгір» деп цүлағымды сасытушы
еді (АӘ).
Қ¥ЛАН БУЛКІЛГЕ
[БҮЛКЕККЕ]
БАСТЫ Жорта жөнелді, сау желіске салды. Елемес атының жүріоін кенет іркіп,
цүлан бүлкекке басты. Мен де ыңғайына
бағып, атымның тізгінін тежеп ұстап, қатарласа жүріп келемін (С. О.).
ҢҰЛАНДАЙ АЩЫ ДАУЫСТЫ Айбарлы, үнді деген мағынада. (Ауыз әдебиетіне тән балама). Құландай ащы дауыстым!
Ңұлжадай айбар мүйіздім! Ңырмызыдай
ажарлым! Хиуадай базарлымі Теңіздей
терең ақылдым (М. Ө.).
ҢҰЛАННЫҢ ҢАСЫНУЫНА [ҢАСУЫНА] МЫЛТЫҢТЫҢ БАСУЫ [БАСУЫ
ДӘЛ КЕЛДГ] Істің орайы келгенде; сәті
түскенде деген мағынада айтылады. Қүланныц касуына мылтыцтыц басуы — деп
біз келсек, жұрт та өре атңа мініп үлгірген
екен (AT). Қүланның ңасуына мылтыцтың
басуы дәл келіп тұр, бала! Біз келгенде,
кыз әкесінің үйде болмауы жақеы ырым
деп күліп койды (AT).
Ң¥ЛАН ТАЗА Еіршіксіз, адал деген
мағынада. Шырағым, бұл жолы цұлан тазамын, күдік ойлай көрме (AT).
Ң¥ЛАН ТАЗА АРЫЛДЫ [ЖАЗЫЛДЫ] Әбден айыцты, ауру-сырцаудан мүлде ацаусыз жазылып кетті. Абай, шынында да, дәл осы кезде өзіи-озі бар сырқаттан цүлан таза боп арылғандай, нық бір
қайрат жиып алғандай сезініп еді (М. Ә.).
Ңыз баяғы ауруынан цүлан таза жазылып
кеткен (AT).
Ң¥ЛАШ ЖАЗДЫ [ЖАЙДЫ] Өріс ал
ды, кец тарады. Ңор құйылды далаға,
Миллион-миллион сомалар. Жазды цүлаш
жаңа өмір — Социалдың шаруалар (I. Ж.).
Еңбекпен ңанаттас өнер думаны кұлаш
жайып, дала түні ңызықңа бөленді (С. Б.).
Ң¥ЛАШ СЕРМЕДІ [СОЗДЫ, ¥РДЫ1
Талпынды, ұмтылды. Қыз шіркін, тантыңтығы міне осындай, Кім байқар зр кадірін,
сөз қосылмай, Жай тастап цұлашышды
кең соза^мын, Сен түгіл атаңнан да бір шошынбай (Б. Қож.). Ғылымға ұрып цүлашын, Шын тұлпардай көсілді (О. Ш.).
Ң¥ЛАЩ СОЗЫМ х а л ы қ т ы қ өлш е м. Қол үзындығындай шама. Ер үстінде қыбыр етпей, екі көзін кек аттың қүлаш созым мойнының ұшында ңылтылдаған ңамыс ңүлагына қадап қалған (Ә. Н.).

Қ¥ЛДАЙ ІСТЕП, БИДЕЙ ППТІ Бұл
жерде аса ецбекцор адам туралы, ерінбей
еңбек етіп, тіленбей ас ішкен адам туралы
айтылып тұр. Колхозда белсене еңбек атқару керек қой. Құлдай істеп, бидей іш
демей ме аталарымыз (С. М.).
Қ¥ЛДИ ҢАҢТЫ Зырцырады, зыр жүгірді. Кезінде Апрасиятты көзі шалған,
Колына Барзу дереу қылыш алған. Ңорыкқаннан цүлди цағып қашуменен, Ңұтылды
неше саптан өтіп арман (РД).
ҢҰЛДЫҒЫҢ КЕТЕЙІН! Цүрбаныц, күлың болайын деген ■
мағынада. Қүлдығыц
кетейін, қарағым, онда! Ал, қалай бітіресің бұл жұмысты (С. М.).
Ң¥ЛДЬЩҢА САЛДЫ Тэуелді етіп, езгіге түсірді. Сондыңтан да олар сендерді
басыбайлы ңүлдыща салмац (Ә. Ә.).
Ң¥ЛДЫҢ ҢЫЛДЫ Жалынып-жалбарынды, алдында бас иді, аяғына жығьілды. Ңұдай!— деді Нағима.— Ңұдай! Ңанша цүлдыц цып жалбарынсам да... ғибадатыңды істесем де, әлі бір тілегімді ңабылдап көрген жоқсың (Б. М.). Сондыңтан
салып құлақ сөзін тыңдап, Ойым жоқ,—
деді — сені менің қырмаң. Куанып цүлдың цылып қолын сүйіп, Тартуға ңызыл
алтын берді бір ңап (РД).
Ң¥ЛДЫҢ ¥РДЫ Бағынып, тізе бүкті,
алдында цүрдай жорғалады. Өңкей жынды байқамай айтыппыз деп, Қүлдыц
ұрып, бұларға көп жалбарынды (Абай).
Қүлдыц үрдьі халайық — Әмірін бөтен демейік, Сізден әмір болған сон, Ризалыңпен
көнейік. Ңашып кеткен Нарқызды Сіз
үшін іздеп көрейік (Н. Б.). Бұл цүлдыц
үрып, бәйек болушыларға Бужаң тек аузын жыбырлатып ңана амандасқан болды,
сөйтті де, ата қазға ұңсап ңоңиланып,
жан-жағына қарады (ҢӘ).
Ң¥ЛҢЫН Ң¥МАР © КҰЛҢЫННЫҢ
Ң¥ЛЫ Аш көз, цара басыныц цажын күйттеген адам деген мағынада. Мінезі әулиедей, ел айтатын, Ңүлқынға цұл болуды
білмейді ақын. Жаны әзір сүйгені үшін
құрбандыңқа, Бүкпесіз жүрек сырын айтар жұртңа (Ә. Т.).
Ң¥ЛКЬІНЫ Ж AMАН 1. Ындыны бүзыц. Қүлцыны жа,манға ңыз қосып жіберген өзіңнен көр (AT). 2. Ашцарац, цомағай,
ҢУЛҢЫНЫ ҢҰРЫДЫ 1. Ындыны ауды. Босатпас алдын табаңтың, Арақ десе
жымыңдар, Қүлңыны цүрып ңылмыңдар,
Ішпесе басы ауырар (Жамбыл).
ҢҰЛКЬІНЫҢА Ң¥М КҰЙЫЛСЫН! ©
ТАМАҒЫҢА ТАС ТЫҒЫЛСЫН! ң а рғ ы с. Ындынъщ цүрысын; тамағыц бітелсін деген мағынада. Бізден дәмелетеді-ау,
ұялмағырлар, цүлкыныңа цүм цүйылғыр
(AT).
ҚҰЛҚЫНЫНА ТЫҢТЫ Пара берді,
үнін өшірді, аузын алды деген мағынада.
Кедейлер шабылды. Оларға жәрдем қы-
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лар, болысар кісі жоқ. Бар малын күлцынына тъщты (С. С.).
ҢҰЛКЫНЫ ҢҰРҒЫР Нәпсісі «бар
болғыр» деген мағынада. Ңүлцыны цүрғырдың байңамай жеп ңоя беретінін де
сөз ңылды (3. Ш.).
Ң¥ЛҢЫ СҮИМЕДІ Жацтырмады, үнатпады; көңілі цаламады. Нөрсеңнің көз алдымда бәрі жауым. Ініңді алтындасаң,
цүлцым сүймес, Басқа жоқ, онан өзге
айтар дауым (С. Т.).
ҢҰЛШЫНА КІРІСТІ Велсене, ынтышынтысымен ат салысты. Нағыз іске цүлшына кірісіп, жастар халыңтың шабуылдың алдыңғы шебінде келеді (ЛЖ).
ҢҰЛШЫЛЫҚ ҢЫЛДЫ [ETTI] д і н и .
Сыйынды, рацымына бас иді, мойын сүнды. Енді адам баласының цүлшылыц цылмащңа қарыздар екені мағлұм болмай
ма?— депті (Абай). Жүрсем де қай орында, қайсы жаңта, Тұрсам да цүлиіыльщ
цып жалғыз хаққа, Шыңпайтын катерімнен жалғыз ойым, Ңұрбы мен топ жиындьщ жүрген шақта (Б. Өт.).
Ң¥ЛЫНДА[ҒЫ] ДАУСЫ ШЫҢТЫ
[КҰРАҢКА ШЫҢТЫ] Жан даусы шыцты; жан даусымен айцайлады, шыңғырды. Тек кана бір топ дуылдады, Карғадай
жемтіктегі шуылдады. Шырқырап Ақан
отыр ат баеында, Шығарып шерлі даусын
цүлындағы (I. Ж.). Ңамар сорлының цүлындағы даусы цүрацца шыцса да: «Бишара-ау, дертіңе шипа берсін, саған кім
болса да ңастық ңылып отырған жок,
ңой»,— деуден басқа бақсыға ңой деуші
кісі жоң еді (С. Т.). Жау ңабақ жігіт те айбалтасын үйге сүйей сала, жүгіріп келіп
келіншекті ұстап, екеулеп сүйрегенде, келіншектің цүлында даусы шыцты (С. С.).
ҢҰЛЫНДАҒЫ САҢАУ, Қ¥НАНДАҒЫ
ТІСТЕУІН АЙТТЫ Дәнеңе цалдырмай,
түп-түғиынымен айтты, бар кінэні артып,
теріп, үйіп-төкті. Қүлындағы сацау, цүнандағы тістеуін айтып, ңолдан келсе, Тобықтыны жырым-жырым ңылып әкетпек болды (М. Ә.). Даудың ңарасын көбейтем деп,
цүлындағы сацау, щнандағы тістеуді осы
сөздің үстіне әкеліп үйгенің лайықсыз
(М. Ә.).
ҢҰЛЫЫДАЙ ОЙНАП ШЫҒА КЕЛДІ
Қүлан таза айығып, сергіп кетті. Жер қарайып, көктем шыға аузы авда тиген ауыл
балалары цүлындай ойнап шыға келетін
еді (AT).
Ң¥ЛЫН-ТАЙДАЙ АЙҢАСТЫ [ТЕБІСТІ, КҮН КЕШТІ, БІРГЕ ӨСТІ, КҮЛІП-ОЙНАДЫ] Жүбьін жазбай, бірге жүріп шаттанды, цызыцтады. (Көбіне, жаетық шаққа орай айтылады). Сағыныш бар дүниеде,
жүбаныш бар, Көңілді көтеретін қуаныш
бар. Қүлын-тайдай айцасып ойын салып,
Кептерше, сүйеніскен дем алые бар (Абай).
Қүлын-тайдай күліп-ойнай, Ңол үстасып
күн кештік (Б. К.). Қүлын-тайдай ойнас-
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цан оң жаң қайда, жар-жар-ау (Айтыс).
Алғы күн ашсын жастың бешенесін, Көгертсін көп алғысы көсегесін. Ңос шыбық,
балғын жастар балдан тату, Айцасып ңүлын-тайдай өсе берсін (I. Ж.).
ҢҰМАЛАҢ АШТЫ [САЛДЫ, ТАРТТЫ] к ө н е. Жорамалдады, сэуегейлік жасады. Олар күнде цүмалац салып, бал
ашады (С. Төл.).
Ң¥МАР [Қ¥ШТАР] БОЛДЫ Ынтасы
ауды, ъщыласы, көцілі кетті. Әйгерімге
цүмар болып аттанғаны Ерболға айңын
еді (М. Ә.), Бай Жиреншенің бұрын атын
естіп, бір көруге цүмар болып жүреді екен
(ШС). Сендер эрдайым қой етіне құштар
болсаңдар, ңұдай әмірі бойынша, енді, біз
қасңыр етіне цүштар болдыц,— деді теке
(ҢЕ). Қүштар болған Зейнепке Ңызыл бөрік Аңылбек, Тоқалдыққа сүратып, Жаушы салған неше рет (Қ. Әб.). Үйіне біраз
күн барма, сонсоң ол езі де сені көруге
•қүиітар болады (3. III.).
ҢҮМАРДАН
ШЫҚТЫ Ө КҰМАРЫ
ТАРҢАДЫ [ҢАНДЫ] ©ҢҰМАРЫН [МАУҢЫН] БАСТЫ © ҚҮРЫШЫ [ҚҮШЫРЫ]
ҢАНДЫ [ТАРҢАДЫ] Көңілі жай тапты,
мсйірленді. Батырлық ңанын ішкен бұлағынан, Ңайратың көк ңұрыштай суарылған. Жай күнде жас баладай жан екенсің,
Көргенде шыцтым сені цүмарымнан
(С. Мәу). Оның соңғы күреетеріне цүрышы
цанып отырғанда, екінші бір анкета, өзгеше бір өмірбаян пайда бола кетті (С. Төл.).
Бойына басып жасырған, Жер байлығын
шығарды. Ен байлыкты іс істеп, Тарцаттым мен де цүмарды (Ү. К.). Ңаншама
асыр салып ойнасаң та, цүмарымыз бір
цанбады. Ойнай бердік әйтеуір (А. Ш.).
Сілке киіп тымақты, насыбайды Бір атасьщ көңілің жайланғанда. Таудан жиде
тергендей ала берсе, Бір жасайсың цүмарың әр цанғанда (Абай).
Ң¥МАР ҢЫЛДЫ Жанына от салды,
ынтыцтырды. Қамаудың хан ауылы кыр
жағында, Аңқытып ақ орданың бір жағында. Күйші отыр домбыраны дүбірлетіп,
Қүмар цып тартқан күйдің ырғағына
(I. Ж.). Ңара сабаның жанды цүмар цылатын мае иісі аңқыған оары қымызы
(С. С.) .
Ң¥МҒА СІҢГЕН СУДАЙ Еңбегі далаға
кету, зая болу мағығмсында. Үзілген үміт
і$үмға сіцген судай ғайып болды. Жігер
оты қайта лаулады (СҢ).
Ң¥МДЫ СУДАЙ САПЫРДЫ Аянбай
күш жүмсады деген мағынада. Ңайрат
қозса, цүмды судай сапырдыц, Таудай істі
түк көрместен жапырдың, Аламын деп ал
тын айды аспаннан, Арыстандай айбат
шегіп атылдың (Б. К.).
Ң¥М ЖІЛІК БОЛДЫ Арыды, жүдеді.
Жазымен күн астында істеп цүм жілік
боп, балтыр еті кеткен жігіттер жүдеу көрінді (AT).
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ҢҮМ ҢАТА Ерте көкт&мде тіске ілінерілінбес көк шөпке жайылғанда ішке топырац кетуден болатын жылцы ауруы.
ҢҰМЫРСҚА БЕЛ Жіңішке цынай бел,
цыпша бел, өте нәзік, үзіліп түрған бел,
Аққудай көлде жүзген көлеңдеген, Оң
жақта былқылдаған бай баласы. Бұралған
тал шыбықтай ^үмырсца бел Он бес пен
он алтыға келген жасы (М. С.).
ҚҮМЫРСҚАДАЙ ҢАЙНАДЫ [Қ¥ЖЫНАДЫ, ҢАПТАДЫ, ҚЫБЫРЛ АДЫ] ©
Ң¥МЫРСҢАНЫҢ ИЛЕУШДЕЙ Ң¥ЖЫНАДЫ [ЖЫБЫРЛАДЫ] Толып кетті,
өріп кетті.. Адамның цүмырсцадай қайнап,
ығы-жығы болып жатқан жері екен
(С. Шәр.). Жетісудай жер бар ма — елдің
көркі, Кумырсцадай цайнаған ңоян, түлкі.
(Ңэн). Құмырсцаның илеуіндей жыбырлаған алаңдар, көшелер (С. Е.). Кетіп бара
жатңандарды ұзатуға, келе жатқандарды
қарсы алуға жиналған жұрт цүмырсцадай
цыбырлайды (С. Шәр.). Қара жер қайысқандай ңалың жиын, Қыбырлап қүмырсцадай жүрді қаусап (I. Ж.). Ңүжынап цұмырсцадай сала-сала, Мұнда жоқ катынңалаш, бала-шаға. Ояздың тәртібімен
иірілді жүрт, Бодам ел таксырлаған жақ
аша ма? (I. Ж.). Біз үй тігісімен, кұ.мырсцадай цаптап іспен көмді де тастады
(Ж. С.).
ҢҮНАЖЫН КӨЗШ СҮЗБЕСЕ, Б¥ҚА
БҮЙДАСЫН [ЖІБІН] ҮЗБЕЙДІ Бекерденбекер, себепсіз тиіспейді, орыпсыз өздігінен үрынбайды. (Ңыз, я әйел жігітке өзі
тиіскенде әзіл ретінде айтылады).
Ң¥НАН ҢЫМЫЗ Үш күн түрып ашыған цымыз. Тай қымыз, ғ^үнан цымыз, дөнен қымыз Тең-теңдеп қара нарға сабаны
артқан (Н. А.).
ҢҮНАН І.ТІАПТЫРЫМ х а л ы ц т ы қ
ө л ш е м. Сегіз-он километр шамасындағы
алыстыц. Күймелердің өзі күнан шаптырым жерге үздік-создык, созылған (М. Ә.).
Адшоқыдан осы ауылдар қонып жатқан
ңоныс цүнан иіаптырымдай жер еді (М. Ә.).
ҢҰНАНЫН Ң¥ДАЙЫНДАЙ, ТАЙЫН
ТӘҢІРІСІНДЕЙ КӨРЕДІ Түймедейді түйедей деп есептейтін сарац адам туралы ай
тылады.
Ң¥НЖЫҢ ҢАҚТЫ 8ыр жүгіре, іске
элінше кірісті. Ңұлдар цүнжың цацты,
Күңдер ыржың ңақты. Алашты айдап, щты ңуды, Дала елінің бақыты туды (I. Ж.).
Ң¥Н С¥РАДЫ Өлген адам үшін билік
кесімі белгілеген төлем талап етті. Ңодар,
Ңодар дегенің кім-ді, сірэ, Кұлдан өлсем,
жатайын, цүным сүрама (ҢКБС).
Ң¥НСЫЗ КЕТТІ д и а л. Ерге өзі шығып кетті (Орын., Дом.).
Ң¥НТ ҚЫЛМАДЫ Ескермеді, салацсытты. Ңолдан целее, есепші болған жақ-

сы-ақ қой, мен цүнт цылмай, құр қалып
жүрмін (М. Ә.).
Ң¥НЫ БІР ТИЫН Түкке түрмайтын,
цұнсыз, баға-қасиеті жоц. Кім дос? Сен бе?
Сендей достың ңүны. бір тиын (М. И.).
ҢҮНЫ ЖОҚ Теңдесі жоц, бағасы жок,
өте цадірлі деген мағынада.
Ң¥НЫ КЕТТІ [TYCTI] Қадірі түсті, беделі төмендеді. Бұрынғыдай емес, дос арасында цүны кетті (AT).
Ң¥НЫН АЛДЫ 1. Ацысын өтетті. Мердігерші жігіт ақысын даулап, еңбегінің
цүнын. алды (AT). 2. к ө н е. Еегін қайтарды. (Ңұн алудың бірнеше түрі болған: бүтін құн — 1000 қой, жарты құн 500 қой
болған. Ол — қанның төлеуі). Кегімен
Әмірханың цүньін алам, Ңарғысты ңанмен
атам, қанмен ұрған, Арманнан шығатұғын кезім осы, Жігіттер мама керді әкел
маған (И. Б.).
К¥НЫН КЕСТІ Еағасын белгіледі; кесімін. айтты. Біз барғанша, қаланьщ адамдары бүлінген егінді қарап, өлшеп, іүүнык
кгсіті қойған екен (С. Шәр.).
К¥НЫН ТАРТТЫ
[ТАРТҢЫЗДЫ]
Өлім, я мсртіккен мүиіе үшін кесімді мөлшерде толем төлетті. Қыс болса, бір жағыңды ңылып корық, Таңаңтап, атқа мініп
ясорытқан торып, ЗКазатайым аяңты енді
бассам, Тартцызды кісі қүнын, қанын сорып (С. Т.). Ңолың сының екі үрым, басың
жарық. Мұнан да цүн тартцызғап жөн
емес не? (АЖ).
Ң¥НЬІ ПЕРЕН БОЛДЫ Қатты күйіппісті. Жаңанды биыл менің қолымнан алсаң, өле-өлгенше ырзалығым жоң,— деп
г$үны переи болды да отырды (Ң. Тай.).
Ң¥П АЛДЫ [КӨРДІ] Мақүлдады, қүптап, айтқанын лайъщ деп білді. Жарқынның сұрағын цүп алып, ойлана жауап беруге кірісе бастап еді, Әйтен киіп кетті
(М. И.). Өлеңді айтпақ түгіл, үға алмайсың, Айтсаң да, үддасынан шыға алмайсың
Сен білмейді екен деп айтпасын ба, Неге
мұнша сіресіп құп алмайсың (Абай). Надандар былшылдайды, цүп алмайды, Үлкен жанның ңиялыи ұға алмайды (Абай).
Шұбар болса, Оразбай оған, әсіресе, қадала қарап қалғанда, ақырын ғана, боларболмас қана бас иеді. «Маңұл, цүп көрдім!» дегенді аузы айтпаса да, аңғары танытып отыр (М. Ә.).
Ң¥РАҢ ¥ШТЫ Тік түрып кызмет етті, асты-үстіне түсіп бэйек болды. Кейбір
жағымталсыған кәрілер «қарадан хан тудың» деп көпе-көрінеу ңошемет, жорғалық
та істейді. Ңұнанбай аттанып кеткенге
шейін мұндай ауылдар цүрац үшып күтеді (М. Ә.). Наталья Дәметкенді ренжітіп
алармын дейді де, інісіне оншалың қүрац
үша цоймайды (С. М.).
ҚҮРАЛАЙ БАСТАҒАН КИІК ОҢБАЙДЫ к ө н 'е. Көш басшысы жоц, бала-шаға
билеген елдің берекесі болмайды деген маг
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ғынада. Қүралай бастаған киік оңбайды,— депті ғой баяғы кісілер. Соның кері
кеп жүрмегей (AT).
ҢҰРАЛАЙДЫ КӨЗГЕ АТҚАН Атцан
оғы бос кетпейтін асцан мерген. Өзі қүралайды көзден атады дейтін мерген, атңан
оғы мүлт кетіп көрген емес (С. М.). Ңасңа
атты Ңамбардай, Аш қылмайтын аң бар
да, Құралайды көзге атар Мерген болар
ма екенсің (С. С.).
КҮРАЛАЙ КӨЗ Бұл жерде сүйкімді,
эдемі көз деген мағынада айтылып түр.
Алатаудың екі жағын жайлаған, Қүралай
көз ңыздарымыз тең өсіп, Ұлдарымыз ат
жалында ойнаған (О. Ш.). Қүралай көз,
колаң шаш, Алма мойын, ңиғаш қас, Сүйген сәулем — Ңарлығаш (ХӘ).
Ң¥Р АЛАҢАН [ҢОЛІ Дәнеңесіз, ештемесі жоқ деген мағьшада. Сыйлыңңа әкелетін еш нәрсем болмай, цүр алацан. келдім (С. М.). Лермонтов болмағанмен, біздің
Ақан, Кіоі ме ед аңындьщтан цүр алакан?
Ортасын олңы көрген бүл да дара, Имеген
иттерге бас сері, дарңан (I. Ж.). Аштыдтан талықсып жаткан адамға цүр цол барғанымыз болмас,— деді Есей (Ә. Н.).
Ң¥РАН СӨЗІНДЕЙ Діни үғым бойынша цасиетті сөз, «пайғамбар сөзі», «кітап
сезі» деп те айтылады. (Кей уақыт «құдай
сөзі» деген де ұшырайды). Дәл осы кезде
Алтыншаш пен Күміс келіп сөз бөлініп
кетті. бірак Ганстің айтңандары Есіркегеннің жүрегінде цүран сөзіндей жатталып
ңалды (I. Е.).
Ң¥Р AT Үзац уацыт мінілжеген семіз
ат. Күзге қарсы асықпай, баппен жаратып мінген қүр аттар жиі пысңырып, жіті
басып келеді (М. Ә.).
Ң¥Р АУЫЗ КЕТТІ Дәм татпады, ештеңе ішпеді. Ңуыс үйден құр кетпе деп, цүр
ауыз кетпе, мына талқаннан ауыз ти (AT).
ҢҰРБАН БОЛДЫ [КЫЛДЫ, ETTI]
Жанын циды, пида етті; садақа цылды.
Атына тұрман болсам деп, Жұртына цүрбан болсам деп, Адырнасын ала өгіздей
мөңіреткен, Атдан оғы Еділ — Жайың тең
өткен (М. Ө.) Бұйрықты орындау жолында цұрбап болсац та, ризамыз (Ә. Ә.). «Бар
байлық — бір жанымның садағасы» дейтін ежелгі салтымен жүрегін майданның
тірегі етіп, барын намыс жолына цүрбан
етіп отырған еліме қарап мақтанамын
(Ә. Ә.). Ку мал талайды тас бауыр ңылып,
талайды зарлатып, талайды цүрбан цыл
ды гой (С. С.).

болса да жылы шыраймен беріп баурына
тартады дагы (Т. А.)\
Д¥РҒАҢ УӘДЕДЕН ҢУЫРДАК ҢУЫРДЫ Қүр сөзбен бәрін үйіп-төкті. Біздің
одаңтастарымыз «екінші майдан ашамыз»
деп цүрғац уәдеден куырдак цуырды
(Е. Ә.).
Ң¥РДАЙ [ҢҰЛДАЙ] ЖОРҒАЛАДЫ
Аяғынан тік түрып. цорцып, именіп цызмет цылды. Күнту Ырғызбайлар келісіменаң алдарында цүрдай жорғалады (М. Ә.).
Шеттен келген молда бар, Ңұран-кітап онда бар. Жіберме деп катынды, Ол да цүрдай жорғалар (Жамбыл). Оның ңасында
цүлдай жорғалап, қолыкдағы желпіншегімен атамакның бетін қайта-ңайта желпіп
отыр (Ә. Ә.).
Ң¥Р ДАЛАҒА КЕТТІ Бостан-босца еңбек етті, істеген ісі зая кетті. Істеген жақсылыгың цүр далаға кетсе, өкінбеске не
шара (AT).
ҢҰРДЫМ Ж¥ТТЫ Түңғиыща батып
жоц болды.— Эй, шырағым-ай, соның несін сұрай берерсің: Бүл таңіздін балығын
цүрдым жүтып жатыр ғой (Ә. Н.).
Ң¥Р КӨКІРЕККЕ [КЕУДЕГЕ] САЛДЫ
Бостан-бос омыраулады, күи: корсетпек
болды. Қүр кеудеге салғаны болмаса, құлақ елертіп, құрыш қандырары жоқ жан
екен (AT).
Ң¥Р КҮЙДІ Жазыңсыз жазаланды,
босца азап шекті. Жан жарың, жақын досын;, жан сүйгенің Жас жанын киды таппақ болып емін, Ңұп білем, жаігын үшін
жанған отша Жазықсыз оныц дагы цүр
күйгенін (Б. К.).
Ң¥Р ҢАЛДЫ Еш нэрседен үлес ала алмады, бос цалды. Сорлы Көкбай қор болды-ау, Осыншадан цүр цалып (Абай). Есепші болған жаңсы-аң екен. Мен кұнт ңылмай цүр ңалып жүрмін (М. Ә.).
Ң¥Р ҚАЛТА Ацшасыз, қаражатсыз.
¥зақ оапарға ңалаға істі болып бара жатқанда адам цүр цалта ңалай барады
(-F. Мұс.).
Ң¥Р НАН СОҒАР Жалцаулыцка салынған, арам тамац адам. Көлденең шөп
басын сындырмайды, цүр нан соғарды несіне ұстап отыр екен (AT)-

ҚҰРБАН [Ң¥РМАН] ШАЛДЫ д і н и.
Аруацца атап жал сойды. Олар аруаққа
цүрбан шалып, бүрынгы аталар құрметіне
ае беріп отырған (ҢССРТ). Ңырып жеп түсте бір қой, кеште бір ңой, Күніне екі малдан қүрбан шалад (I. Ж.).

Қ¥РСАҢ КӨТЕРДІ®К¥РСАҚТЫ БОЛ
ДЫ Бойына бала бітті, екі цабат болды.
Балсары Ахметтен үш-төрт цүрсац көтерді,
бәрі де ңыз болды (С. М.). Арада алты
жыл өтті. Соңынан еріп келген екі бала
ер жетіп ңалды. ¥лбосын әлі цүрсац көтерген жок (Ә. Ә.). Сөйтіп жүргенде бұдан
екі жыл бұрын Балқия цүрсацты болып,
Көжекке шекесі торсықтай бір ұл тауып
берді (Т. А.).

Ң¥РҒАҢ ҚАСЬЩ... Бүл жерде еш нәрсе бермеее де жылы кеңіл білдіру туралы
айтылады. Ңайтеді енді, қүрғац цасыц

ҢҮРСАҒЫ АУЫРДЫ д и а л . Жаны
ашыды, бүйірі бүрды. Ата-енем тозаңта
жатыр деп, оның кішкене цүрсағы ауыра
бастады (Жамб., Мойын.).
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Ң¥РСАҢ ІПАШУ Үзац уацыт бала көтермей, не баласы тоцтамай жүрген әйелге
екі цабат болғанда жасалатын жоралғысый. Әр жерден халқы келді де, Ңүтты
болсын деді де, Құрсац шашу жеді де,
Ңайтадан халқы тараған (АБ). Ауыл-үйден цұрсац шашу шашылды. Көп жыл
бойы көні кепкен тақырда, Алқап үстін
көгал-көрпе жасырды (Т. Шоп.).
Ң¥Р СҮЙЕГІ [Қ¥Р СҮЛДЕРІ] ҢАЛДЫ
Әбден арыцтап, жүдеді, цалкиған денесі
щлды. Бізден бетер Таңсықтың ашыққаны батты, сап-сары болып қатып, цүр сүйегі цалды (Б. М.). Жалғыздық түсіп басына
Батырбек сонда қамықты, Сырты бүтін,
іші түтін Құр сүлдері цалыпты (Н. Б.).
Ң¥Р ТАСТАМАДЫ Бос цалдыртады.
Өз ңайратыңа сеніп, еңбегіңді оау, еңбек
ңылсаң, қара жер де береді, цүр тастамайды (Абай).
Ң¥РТ ЖЕГЕН Ң¥БА СӨҢКЕЛ СЕКІЛДЕНДІ Ацын бұл жерде цайгыдан күйрей,
езіле бүк түсуді айтып отыр. Ңұланың
ңайғысынан ңатып-сеніп, Ңурай боп екі-үш
айда қалған шөгіп, Ңұлауға қүйын соңса
оп-оңай түр, Құрт жеген цүба сөңкел секілденіп (I. Ж.).
Ң¥Р Т¥ЛЫПҢА МӨҢІРЕГЕН СИЫРДАЙ БОЛДЫ Алдамшы, жалған нәрсеге
иланды, нанды. Елде егер жүрсең келмей,
ұмытпассың, Сүйгенге сырттан кір сөз
жуытпассың. Түлытща мөңіреген сиырдай
боп, Көрумен сүйген жарың мауық бассын
(С. Т.).
Ң¥РТЫ БАР СӨЗ д и а л. Қулығы, астары бар сөз. Дүкебайдың мына айтқаны
цұрты бар сөз екен (Сем., Шұб.).
Ң¥Р ШЬГБЫНЫ [ЖАНЫ] РАНА БАР
Кірпігі әзер қимылдайды, эбден жүдепжадаған. __Асыл Ңамарымыз жоқ жер
ден мұндай жалаға ұшырап, бүлік шығыл
кеткендігіне ңайғыра-қайғыра, сүзектен
тұрған кісідей, цұр шыбыны ғана бар еді
(С. Т.).
Қ¥РЫҒЫ ЖЕТКЕН ЖЕР Қарамағына
алған, цол астындағы жер. Әйелдердің бостандың еркін қорғадық, қалың малды цүрығымыз жеткен жерде алғызбайтын болдың (С. С.).
ҢҮРЫҒЫНАН КЕТКЕН [ҢҰТЫЛҒАН]
ЖОҢ ҚұтылОі алмады, сытылып кетпеді,
Жұртқа жакқан ер жігіт ңылығынан, Сілтегенім кеткен жоц цүрығымнан, Анталаған дүшпан ңамаса да, Сырдың суы келмейді жұлығымнан (Б. Ш. Б.)ҢҰРЫҒЫНА ТҮСТІ [ІЛІНДІ] Тұтылып цалды, ұсталды. Ие, ңазаң даласында
ғұрыптың құрығына ілінбеген ңыздар кемдя-кем шығар (Ш. X.). Ңайымы келіп турганда цүрығьіна түспей жүрген ңас жауы
Кзлен мен қара борбай балықшыларды
тізесінің астына оалып бір-бір мытып алу
еді <Ә. Н.).

Ң¥РЫҒЫ ¥ЗЫН Әмір-билігі күшті,
жұмсар цолы көп. Бір үйде тұрғандарыңды біреу біліп қойса, бәле болар, уәзірдің
цүрығы ұзын, Шаһарлардың бірін қалдырмай іздетіп жатыр — деді (С. ІНәр.).
Ң¥РЬЩ ӘКЕТТІ [АЛДЫ] Ырыц бермей кетті, бой бермеді, бүра тартты. Жақын бола берсін. Сен үшеуің болатхом
құрамына өтсең, ол сендерден цүрыц экете
алмайды. Әкетіп баратса, мойнын сындырамыз, өз обалы өзіне (Ғ. Мұс.). Сөзі өтпейтінін аңғарған әжем бұрынғыдай бейпіл
тіліне ерік бермей: «Қүрыц алып кеттіңау, қу тодал!»— деп, кіжінетін де қоятын
(С. М.).
Ң¥РЫҚ БАСЫ [БОЙЫ] х а л ы қ т ы қ
ө л ш е м. Қүрықтың үзындығындай жер.
Соңында цұрыц басы жерде қолына құман
ұст,аған Маржан бар (ЛЖ). Біраң, соның
бәрінде де ана ат та қосаңтана бұрын, бұрылған жағына жалт беріп, цұрыц бойындай алдында тер шыға бастаған оауыры
бұлтылдады да отырды (Ә. Н.).
Ң¥РЫҚ БЕРДІ Еркіне жіберді. Құрыц
бердің ұрыға, момынды алдың қырыңа
(Д. Б.). Олардың еркіншілігіне өзі цұрық
беріп, Ңасымның бишаралығын ашық
арамдыңпен қақпай қылып та қояды
(М. Ә-).
Ң¥РЬЩ КӨРМЕГЕН Үсталмаған жылцы. (Бұл жерде беті қайтпаған деген мағынада айтылып тұр). Сәндібаланың іүұрыц көрмеген асау жүрегіне бірінші рет
даң салған сәті еске түсті (Ж. А.).
ҢҰРЫҚҢА СЫРЫҢ ЖАЛҒАДЫ Өтірік-шынын араластыра сөзін көбейтіп, көпірте сөйледі, алып цашпа өсек айтты. Құрыща сырыц жалғап, не де болса Сәмет
екеумізді бір жәйлі ғып кетем деп айтады
деген сыбыс бар (С. О.)- Құръища сырьіқ
жалғап, түймедейді түйедей кылып жүретін сенің қатының — деді (Қ. Ңуан.).
Ң¥РЬЩ САЛДЫ [ТАСТАДЫ] Өзіне
иемденді, түзакқа түсірді. Неше қызға құрыц салдыц, бірі ұнаған жоқ деп көкіді
(AT).
Ң¥РЫМ КИІЗ Жұпыны деген ұғымда
айтылады. (Көне түркі тілінде қара күйені
«ңұрым» деген. Ескірген, немесе қара күйе
басқан киізді қазақтың «қүрым киіз» деуі
осыдан ңалған). Бұл ауыл малды ауылдардан қалпы сұркы бөлек... үйлерінің барлығы да шетінен цүрым киізді, жүдеу,
жыртық ңара үйлер, қоңыр үйлер (М. Ә.).
Ң¥РЫМ ШАЙ Қою шығарылған, цан
цызыл шай. Ауа айналып жерге түскен
ыстықта, шіркін, цұрым шайға бір қанар
ма еді,— деді Есім (СҢ).
К¥РЫП КАЛҒЫР! қ а р ғ ы с . Қараң
өшкір, жоғалғыр деген мағынада. Ойбай,
цұрып цалғыр, әне бір көрші қыздың цолында дөңгеленіп, секіртіп ойнайтын резеңке добы бар екен (ЛЖ).
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Ң¥РЫСЬІ ЖАЗЫЛДЫ [ТАРҚАДЫ] ©
ҢҰРЫС-ТЫРЫСЫ ТАРАДЫ Ашуы басылды, жадырады; бойы сергіді. Әбекен мен
Тәукенің қүрьісы жазылыпты, дауыстары
естіледі (Ғ. Мұс.). Ңарттың бағанадан бергі
цүрысы тарцап сөйлегеніне Тұрағұл іштей
ңуанып ңалды (С. Бақ.). ПІапшаң, ж у л а 
на тебінген тобың пен толарсақтың цүрыстырысы тарап, денең ширап сала береді
(С. Төл.).
Ң¥СА [Қ¥СТАІ БО Л Д Ы 0ІШ [Қ¥СА] ҢҮСТА БОЛДЫ Сары уайьшға салынып, дертке батты, цайғырды. «Сөйлемеші — несі? Мен оның тілсіз ңұлы болғаным ба? Мен де оеының өзіндей адам
емеспін бе?» деп, ішіжнен цүса болушы ем
(Б. Мом.). Бір перзенттің зарынан ойынкүлкі, сауық-серуеннен безіп, цүса болыті,
адыра ңалғыр ақ сарайда нарша шөгіп
отырып қалыпты (Т. А.). Бірнеше күннен
бері жұмыссыз, амалсыз цүста боп отырған адамдар жаппай іске кірісіпті (М. Ә.).
Үш бірдей арысы — үш ұлынан тегіс айрылған соң, калың қүста басып, қатты шөгіп кетіп еді (М. Ә.). Найманның ең жаңсыоы батыр Барақ Іш цүста болып өткен
түк ңыла алмай (Айтыс).
Ң¥С ҢАНАТЫ КҮЙГЕНДЕЙ Күннің
әбден цайнап түрған кезі, аспан, айналып
жерге түскендей. Ол Судыр Ахмет пен Тәңірбергенге, өзіне, осы бар әлемге лағнет
қарғысын айтып, байдан да, байлықтан
да безіп, талақ дегісі келді. Мойнына бұршақ can, цүс цаиаты күйгендей, осы ыстықта жазықсыз жас сәбиін... жетім лағын
іздеп кеткісі келді (Ә. Н.).
Ң¥СҢЫЗЫП АЛДЫ Аласысын. еріксіз,
күшпен цайтарып алды. Еламан сыпайылыңты ңойып, жағадан ала кетті. «Бір тоқтының пұлын әкел!»— деп қозғалтпай тұрып, түп-түгел г$үщызып алды (Ә. Н.).
Ң¥С САЛДЫ © Қ¥С САЛЫП, ИТ ЖҮГІРТТІ Саятшылыц цүрды. Ұқпассың, үстірт қарап бұлғақтасаң, Суретін көре алмассың, көп бақпасаң. Мұны оңыса, жігіттер, аңшы оқысын, Біле алмассың, қүс
салып, дәм татпасаң (Абай). Кекіректе жамандық еш ниет жоң, Аң болады кеңесің
цүс салғанда (Абай). Шәңгерей ит жүгіртіп, цүс салуға, саятшылық өнеріне де
әуес екен (3. А.).
Ң¥С ТАҢДАЙЛАП КЕСТІ Жүцалаті,
жіңішкелеп турады, тілді. Нанды цүс таңдай етіп әдемі турайды (AT).
Ң¥С ТІЛ Кішкене, жіңішке.
ffjrc тіл етіп тура (AT).

Нанды

Ң¥СЫҢ ҢАЙЫРЛЫ [Қ¥С Ң¥ТТЫ]
БОЛСЫН! Келіниіек түскен үйдің адамдарына айтылатын ізгі тілек, цүттьщтау.—
Енді, не дегенмен щгсы цайырлы болсыні
... Осы өзіміздің араның бір ңызын неге
алмайды деп едім мен, қайырлы болсын
енді, құдайдың жазуы осы да!— деді
(С. С.).

ҢҮТТЫ

Ң¥СТАЙ ¥ШТЫ Жүрісіне көз ілеспеді,
зыжырады. Қүстай үшып, құйындай ұйытңып келе жатса, жаяулар да қарақшыға
жақындап ңалған екен (ҢЕ). «Бала» деген
бір сөз жүрекке демеу, денеге жел беріп
шаршағанда, елетпей, цүстай үшып, ңұйындай төпеп келемін (Ж. Ж.). Балуан Шолақтың бағы ел үстінде цұстай үшты
(С. М.).
Ң¥С ҮЙҚЫ Сэл ғана көз іліндіру мағынасында. Бэлі, қүс үйцы екен гой, бұл
кісі мүлдем (М. Ә.).
ҢҰТ-БЕРЕКЕ КӨШТІ [КЕТТІ, ҢАІІГТЫ] © ҢҮТЫ КЕТТІ, Ң¥ТЫ [ҚҮТ-БЕРЕKECI] ҢАШТЫ [КЕТТІI 1. Байлығы-бацыты кетті, бірлік-ынтымағьі кетті. Елге үлгі айтар ерің болмаса, Ңүт-берекең көшкені
емес пе (ШС). Құтаны ұшып көлінен, цұты
кетіті жерінен (ШС). 2. Зәресі үшты, қорыцты. Жау алдында жауынгерлердің цүтберекесі кетсе, командирден не пайда?
Оның ңұны бір тиын (СҢ). Жаңбырбай мен
Жоламан сәлем беріп кіріп келгенде, Ыбырайдың цүты цаша бастады (Ә. Ә.). Әбділданың ?{үты цашып қалтырап кетті (С. С.).
Ң¥Т БІТТІ [ҚОНДЫ, ДАРЫДЫ] Береке-бац орнады. Ңүт цонды, колхозым Ңуанышты енді көр (М. Ә.). Зәуеде жастар талабы асып, осы аймақңа цүт дари, ңалса,
оның жолына бөгет болу я^ақсы ңылын;
емес (Ғ. С.). Қүт бітейін десе, Ңұлының
оңды туады (ШС).
Ң¥Т ҢАРА БАСЫ д и а л. Жалғыз өзі,
царацан басы. Ол өзінің цүт қара басын
ғана ойлайды (Түрікм: Красновод., Небид., Ашх., Таш.).
Ң¥ТПАН АЙҒЫРДАЙ АЗЫНАДЫ ©
Ң¥ТПАН ТӨБЕТТЕЙ ӘУПІЛДЕДІ Ңорғаштап, жаңайлатпады деген мағынада. Ертеңгі күні цүтпан айғьірдай ел шетін торып,
азынап шыға келеді әлі-аң!— деп, босалаңдау ғана лекіте күлді де,— Мөңке, жә, мен
кетейін,— деп түрегелді (Ә. Н.).
ҢҮТТЫ БОЛДЫ Ырыс әкелді, ацжолтай болды. Таңымы жетімектің цүтты бо
лып, Құлагер қосдан сайын бәйгі алатын
(I. Ж.).
Ң¥ТТЫ БОЛСЫН! Жацсы іске айтылаг
тын ізгі ниет. Мінекей, Жаңа жылдың
ашып бетін, Москва айтып жатыр цүтты
болсын (Т. Ә.).
Ң¥ТТЫ
ЖЕРІНЕ
[ҢОНЫСЬША,
ОРЫНҒА] ҢОНДЫРДЫ Күйеуге берді,
үзатты. Әке-шешемнің колынан аттақдырып, цүтіы жеріне цондыратын баласьг
едім. Керек десе, ақ батасын алмай да кетіп барам (М. Ә.). Күлкадиша, әкең сені
цүтты орынға қондырды деп естідім бе,
бақытты бол,— деді Ңаби (Ж. Мұз.). Кара
ңатынның да қаганағы ңарк. Ңызына үй
ішін ұстап-тұтудың ретін, бай күтіп, бала
бағудың жолын үйретіп жүр.— Қүттьі же
ртв ңондырдым. Еркек кісі алпыста да
ңыршын жас! Көре ңал, Мөңке әлі де бірәйелді қартайтады (Ә. Н,).

Ң¥ТТЫ
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Ң¥ТТЫ МЕКЕН [ҚОНЫС] Бацыт орнаған тұрац, жайлы жекен. Партия жайып
алға картаны, Нұсңап отыр Абай өскен
арңаны. Сонда, сендік цүтты мекен, жас
ұрпак, Өзің өскен сол өлкеде жасыл бак
(ПТӨ).
Ң¥ТЫ КЕТТІ © ЖЫҒАСЫ ҢИСАЙДЫ
Жолы болмады, сәтсіздікке үшырады.
Канша ңиындық көріп, азап шекое де, жығасы да цисайған жоң (AT).
Ң¥ТЫН АЛДЫ Берекесін кетірді, үрейі.н ұшырды. Кеңестің көлеңкесі цүтын
алып, Баңытын, мальш, тағын бүтін алып,
Жер бөліс, конфискенің күшіменен Аластап ңуылған-ды түтін салып (Б. М.). Қ ұ тын алса дұшпанның, Дос-жаранды тыңдаған (Жамбьтл).
ҢҰТЫРҒАН БУРАДАЙ ЗІРКІЛДЕДІ
Қатуланды, цаһарланды. Бірак, Көпекбай
ашуланғанда цүтырған бурадай зіркілдеп,
керемет қайраттанып кетеді (Б. С.).
Ң¥ТЫРҒАН ИТТІҢ Қ¥ЛАҒЫН ЖЕДІҢ БЕ? © Қ¥ТЬІРҒАН КАСҢЬІРДЫҢ
КӨЗІН ОЙЫП ЖЕДІҢ БЕ? © К¥ТЫРҒАН
Ң¥ДЫҢТАН СУ ІШТІҢ БЕ? © ЖЫНДЫ
ҢОЙДЫҢ МИЫН ЖЕДІҢ БЕ? Есіц дұрыс
па деген мағынада ерсі, сөлекет ріінез көрсеткен кісіге айтылады. Сен ләле болдың
ғой, цүтырғап иттің кұлағын жедің бе?
(AT).
К¥ТЫРҒАН ҢАСҢЫР ТИГЕНДЕЙ
БОЛДЫ Жын тигендей дүрлікті. Таңертең,
я түнде бір ауылға жердің астынан шыға
келгендей жетіп, цұтырған цасцыр тиген
дей катын-баласын шу еткізе түскізеді
(С. С.).
Ң¥ТЫ ШАЙҢАЛДЫ Берекесі кетті,
бірліктен айрылды. Мамырды бұзып, Ңалкаман тап бүгінгідей агайын цүтын иіайк а ғ а н С а . Әнет бабам не қып еді?— дейді
Жпрвнше Керімге (М. Ә.).
КЛ-ШАҒЫНА ТАРТТЫ Өзіне жацын
т у т т ы . Сырып бүркеп қымтылып жүрген
жігітті аіпьіқ қушағына тартып, райынан
каптаруды көздеді (Н. Ғаб.).
КҮШАҒЫЫ АШТЫ [ЖАЙЫП ҢАРСЫ
АЛДЫ] Шъ’.и ыкылагы түсіп, кең пейілмен цсрсы алды. Сұңқардың лаулаған от
үстін алып, Ну орман ортасына түсті барып. Тудан жер баласына риза боп, Қүиіағын аша берді ңұшырланып (С. Мәу.). Ер
ши ж акын келгенде, Болат оны жайдары
жүзімен цушағыч жая царсы алды
(А. Байж.). Мылтық ұстаған ңолын көкке
сермеп: «Ана!» деп ол Балқияға ңарай
құиіақ жайып ұмтылды (Б. С.).
К¥ШАҒЫН ЖАЗБАДЫ Айрылмады;
тату-тәтті, бірге болды. Жастайынан ол
екеуі цұшағын жазбай бірге өсті (AT). Көзінің тірісінде шешесі көкейіне кондыра
берген болу керек, бала менен цүиіағын
жазбай-ақ ңойды (Ж. Ж.).
ҢҰШАҢТАСЫП КӨРІСТІ Зар болды;
зар боп табысты. Такымын толмай отыр

ғой. Асыңпа. Бұған әлі цүиіацтасып керісерсің (ЛЖ).
Ң¥Ш КӨҢІЛ Көңілді, жайдары. Екі
асыл жарасады дүр тасындай, Көпестің
сөзің майда торңасындай. Құш көңіл, шіркін жауап бала екенсің, Салмағы әр сөзіңпің қорғасындай (М. Сұл.).
Ң¥ШЫРЬША ЖОЛЫҢТЫ [¥ШЫРАДЫ] © Ң¥ШЫРЫ ¥РДЫ Қаһарына (ка
рме) шалынды, «обалы» ұрды. Солардың
цұиіырына жолығарсьіц, Сен қызын Ңарабайдың неғыласың (ҢКБС). Нанды ысырап
етпе, балам! Құиіырына ұиіырарсың! (AT).
ҢЫБЬІ [АЙЫЗЫ] ҢАНДЫ Жаны жай
таба, айызы цана риза боп кетті. Найзаның дәл тигенін біліп, цыбыж цанып, ңағазға ңол ңойдым (С. С.). Ңас жауының тірілей тұтқында кеткенін естігенде, фон
Рубинштейн цыбы цанып, бір түрлі қуанып ңалғандай боп еді (Ә. Н.).
КЫБЫН ТАПТЫ Есебін, амалык тапты, ретін келтірді. Сапар кәдімгідей жуасыды. Жолдастарының ыңғайына жығылуға, цыбын тауып солармен аралаеуға
ниет ңойды (М. И.). Ақтокты тұлғасы —
шыныдай тым нәзік, цыбын таппаған
адам сындырып алатын түлға (С. III.).
ҢЫБЫН ТАПТЫРМАДЫ [ШАЛДЫРМАДЫ] Амал-айласыи асырып ұстатпады.
Сүйтіп қанша тоссаң да, цыбын шалдырмай өтеді (Ә. Н.).
КЫБЫР ЕТКЕН Ж АН ЖОК Ешкім,
жан баласы көрінбейді. Колхоз дерезнясы
жым-жырт. Қыбыр еткен жан жоц (М. И.).
Ңайнар қыстағы жым-жырт, бейсеует цыбыр еткен жан жоц (Ж. Т.).
ҢЫБЫР [ТЫРП] ЕТПЕДІ Қозғалмады.
Бұл не істер екен дегендей, бар ынталарын
сала қараған оқушыяар цыбыр етпей қатып ңалды (М. И.). Ңара түнде ңара баспаса, Ертісті арылы-берілі кезген ңайықшыны ңашан көрдің? Енді цыбыр етер жайым
жоқ (М. Ә.).
ҢЫДЫР ДАРЫҒАН к ө н е . Қүт цонған, ырысы тасыған кісі туралы айтыла
ды. Жайлауға кеше конған Тасболат бай,
Дарыған цыдыр оған, дәулеті сай. Аң орда
сегіз қанат тігіп тастап, Жатңаны қор-ңор
ұйыңтап, көңілі жай (С. Т.).
ҢЫЖЫЛЫ [ҢЫЖЫЛ-КЕГІ] БАР Өші,
кегі бар. Мәжікеннің Тоңсанбайға цыжылы бар. Былтыр Нұртай қиылып сұраған
екен, Тоңсанбай ңызын Мәжікенге бермепті (С. 0.).
ҢЫЗ АЙТТЫРДЫ к ө н е. Қызға цұда
түсті, атастырды, цызды алмац болып уәде
байласты. «Қыз айттыру» деген бұрынғы
уаңытта болған нәрсе. Казақ арасындағы
аңызға ңарағанда, ңыз айттырудың мұндай тәртібі Есім деген ханның бұйрығы
бойынша орнаған көрінеді (Ы. А.). Әжібайға бес жасында-аң цыз айттырып, мал
беріліи койылған (С. Т.).
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ҢЫЗ АЛАРЫ ЛСеке, арнаулы сыбаға.
(Әдетте, үйленбеген жігітке той-томалаққа
тартар сый аяқ). Мырза ағаның цыз аларын беріңдер деп бір жеңгесі күле қарады
(AT).
ҚЫЗАРА БӨРТТІ Ңаньі бетіне атты.
Әбеннің екі езуі екі құлағында, Цызара
бөртіп қонаң күтісіп жүр (Ғ. Мұс.). Оң
жаң шетте қымыз сапырып отырған Ажар
бәйбіше. Оған таяу, кымызға цызара бөртіп отырған Жанғазы байдың өзі (А. Л.).
ҢЫЗ ЕМШЕКТЕНДІ Бүл ркерде сүйкімді, көрікті деген мағынада айтылып түр.—
Алыңыздар, алыңыздар,— деді ол езу тартып күлген болып, ана екеуінің ортасында
тұрған шыны тұрғауыштағы цыз емшектеніп сүйірлене піскен жүзімді меңзей
(I. Е.). Қыз емшекті сүйір тау, Одан да өтіп
жөнелді (ҢБ).
ҢЫЗАРҒАННЫҢ [ҢЫЗДЫРМАНЫҢ]
ҢЫЗЫЛ ТІЛІ Өсек сөз, айдап сал сәз. Қызарғанның цызыл тілі Сүйгеніңнен кетірер
(ІПС). Ашуыңның арынын бас та, аяңдап
ақылыңа түс! Ара-тұра өкпе-панаң болса
да, кегің жоқ еді. Қыздырманың цызыл
тіліне ерме, Күреңбай, — деді Нұртай
(С. 0.).
ҢЫЗБА БАС [БАСТЬЩ] Жел өкпе,
албырт. Бір нәрсені ұнатса, Ңайта ойланып қарамас. Маңтанып жұртты шулатса, Ңұмары сол цызба бас (Абай). Бойыңа
сіңіп өрт болған Ңызба бастьіц жасында.
Ңызылшыл, семіз, жас ңымыз Бір үлкен
борыш басында (Абай).
ҚЫЗҒА ҢЫРЫҢ ҮЙДЕН ТЫЮ Ңызды
жөнсіз ешцайда шығармау туралы айтылады. ¥лға отыз үйден тыю, цьізға цырыц
үйден тыю (Макал).
ҢЫЗҒАЛДАҢ [ШЕШЕК] АТТЫ Гүл
жайнады, цүлпырды. Бөктер цызғалдац
атып, гүл шашып, көк майса шөбі тіресіп,
міне, тұр (М. Ә.).
ҢЫЗҒАНҒАНЫҢ ҢЫЗЫЛ ИТКЕ Б¥ЙЫРСЫН! [ЖЕМ БОЛСЫН!] Маған бермегенің. қимағаның өзіңе де болмай, өзге
біреуге болсын деген мағынада. Мен білгенді сен біле бермейтінсің-ді. Басыңнан
ұшқан бакты менен кызғансан, цызыл итке болар жем (Ғ. Мұс.). Ңызыңа бермей
цызғанғаның цызыл итке бүйырсын,
к...іңе тық (AT).
КЫЗҒЫШТАЙ БОЛДЫ Жан-тәнімен
цамцор болды. Жұртыма қорған болсам
деп, цызғыштай болған есіл ер (М. Ө.).
ҢЫЗҒЫШТАЙ ҢОРЫДЫ Ештеңені
жуытпады, ңанаттыға цацтыржады, түжсыцтыға шоцыттырмады, көзінің цараиіығындай сацтады. Гүлнапыс апай цызғыштай цорып, баласын ақтауға тырысады
(Ш. X.). Сафоновтың ол қызды не үшін
қызғыштай цоритынын білем, ал саған не
жоң,— деді Мырқал (Ә. Ә.).
ҢЫЗДАЙ АЛҒАН ӘЙЕЛІ Ңьіз кезінде алған жүбайы. Әйгерімді алғаш атас2 4 -1 6 0

ҢЫЗ

тырған күйеуі жастай өліпті де, кейін
ңайын ағаға ұйғарған екен. Ол мосңал
ада.м және бұрын ңыздай алған әйелі бар
(М. Ә.).
ҢЫЗДА ҢЫРЫҢ ЕСЕККЕ ЖҮК БОЛАТЫН АЙЛА БА РӨ Қ Ы З ҚЫЛЫҒЫ
ҢЫРЫҢ ЕСЕККЕ ЖҮК Қыз айлалы, цу,
цылығы, назы көп деген мағынада. Әлде...
цызда цыръщ есекке жүк болатын айла
бар дейтін еді, айлалап жүр ме екен?
(Ғ. М.).
ҢЫЗДАН ТУҒАН ҢИЫҚСЫЗӨҚЫЗДАН ТУҒАНДА ҢИЫҢ ЖОҢ Жаг емес.
Қыздан туған циыцсыз Деген бір сөз бар
мақалдан. Баңытты ерге тап болды, Халінде күйсіз тақалған (Ғ. Ш.). Еспенбеттің
шешесі Ер Ңосайға немере, Қиыц жоц циз
дан туғанға, Оны бөтен көрер ме? (Д. Б.).
ҢЫЗДЫҢ ЖИҒАН ЖҮГІНДЕЙ Қыз
цолынан шыщан дүниедей сэнді, тэртіпті,
жинацы. Алатауым әсемденген Қьіздың
жиған жүгіндей (Қән.).
ҢЫЗ ҢАШАР к ө н е. Қызды цашыруға
себеп болған кісілерге күйеудің беретін
сыйлығы. Осы кеш сол ауылда бір үй әзірленеді. Оның кожасына күйеу ат мінгізуге,
не шапан жабуға тиіс, бұл кәде «цыз цашар» деп аталады (Ы. А.).
ҢЫЗ ҢУУ Той-думандарда жүйрік атца мінген цызды жігітке цудыру ойыны.
Тойда ат шабу, балуан күресу, цыз цуу
сияқтң ұлт ойындары болады (С. М.). Сайысңа түсу, көкпар тарту, жерден теңге
алу, цыз цуу ойындары кімнің етін қыздырмаған (М. Е.).
ҢЫЗМЕТКЕ ШЕКТІ д и а л. Жүмысца
орналастырды. Балам әртістің оқуын бітіріп, енді қызметке шегейін деп жүргенде,
әскерге алып кетті (Жамб., Ңор.).
ҢЫЗМЕТ ҢЫЛДЫ [ETTI] Күтті. қүрмет көрсетті. Ңаршыға жайлап төсек салып беріп, мен сіздерге цызмет етейін деп
шығып бара ясатыр еді (ҢЖ). Әбішті алып
күл ңылдың, Қызылды гүлді жасылды,
Тым болмаса, цызмет цып, Өткізбедім қасымнан (Абай).
ҢЫЗ МІНЕЗДІ Мінезі жайлы, сызылып
түратын жас бала, я жігіт туралы айтылады. Естемес екі аяқтың арғымағы, цыз мінезді, сұлу, шешен... Бұл енді арғымақтың арғымағы (I. Ж.).
ҢЫЗ ОЙНАҢ Жастардыц әр түрлі
ойын-сауығы, көңіл көтеруі. Аманға бұрынғыдай бәйге бозға мініп аңшылың
етуге, түндерде алты бақан теуіп, Цыз ойнацтарды ңұр өткізбеуге уаңыт ңалмаған
сияңты (Ғ. Мұс.). Осы ауылда цыз ойнац
бар деген соң, сізге еріп келіп едім
(С. Төл.).
ҢЫЗ ОЯТУ е с к і с а л т . Түнде Цыздың цойнына бару. Бозбалашыльщты басынан талай өткізген оары қарын бәйбішесі... екі ңызының ортасына жиен бала-
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сын жатқызған. Қыз ояту — ол күнде дағдылы әдет (I. Е.).
ҢЫЗ ТАЛАҢ Боцтау сөз. Ңасиеті асдан ел алад, Қылығы асқан ңыз алад, Қасиет, қылық білмеген Қыз талацтар нені
алад (М. Ә.).
ҚЫЗ ТАНЫСУ Цыздың ұзатыларда
туған-туысцандарын цыдырып, төркіндеуі.
Ңыздың туған-туысқандарымен коштасуын қазакта «цыз танысу» деп атайды
(ҢССРТ).
ҢЫЗ ТЕКЕ 1. Үнемі цыздармен цосылып ойнайтын ер балаға, еркекше киінетін
цыз балаға цойылған ат, теңеу ат. Осының
цыз теке ме деймін. Кейде үстіне еркекше
киім киіп далаға шыға келгенде, еркек ба
ла ма деп ойлап ңаласың (С. М.). 2. Гер
мафродит (цос жынысты адам).
ҢЫЗ ҮЗАТТЫ Қыздьі күйеуге берді,
цызды барар жеріне шығарып салды. Осы
цалада цыз ұзатылса, келін түссе... Абайдың сөзі, әндері көп жерде-ад айтыла, атала жүретін (М. Ә.). Еріксіз малға сатып,
ел асып бара жатқан цыз ұзатылар алдында ай бойы ағайын-тумамен ңоштасып,
сыңсыды (А. Ж.).
ҢЫЗЫҒЫНА БАТТЫ [БӨКТІ, TYCTI]
Тамашалап ләззат алды; рацатына боленdi. Тайыншаға пәтер алып жатқаным-ай,
Өнердің цызығына батцаным-ай, Ңазақта
ата малын мендей сатпас, Тұяғын елу сомнан сатқаным-ай (Б. Ш. Б.). Үсті-бастары
су-су, жеңінің аузына мүз қатқан, өздері
біраң, шаршағанын сезетін емес, көп балыңтың цызығына түсіп, кауқылдасып жатыр (Ә. Н.). Көкпардың цызығына түсіп,
бөркімнің ңашан, қайда қалғанын да білмеймін (AT).
ҢЫЗЫҒЫН КӨРДІ 1. Игілігін, рацатын көрді, пайдасын таімашалады. Жаңынның да, жардың да, асықтың да,— бәрінің де цызығын керіп білсек (Абай). Коре
алмай ңалдым ңалқамның Дәл екі жыл
цызығын (Абай). Обал жоқ осы байларға
Мал цызығын көрмеген (Абай). Халңым
тыңдап, мен сөйлеп, Басылмаған ңызығым, Ңызыл тілді сайратып, Халкым көрген цызығын (Б. Ө.). Аузын ашып, қонадтап, тісін қайрап, О да талас қылады шыбын жанға. Қызыц көрер көңілді болса
аңшылар Шабар жерін қарамас жығылғанға (Абай). Сенің өмірің гүлденіп тұр,
Есігін тап, көр цызық (Абай). Кайтіп цызық көремін Әуре-сароаң күнімнеп (Абай).
ҚЫЗЫҒЫН ҮРЛАДЫ Жацсы цасиетін
алдыртты. (Ақын бұл жерде адамның жаманшылыққа бас ұрып, жақсы қасиет,
адамгершіліктеін айрылуын айтады). Малға сат, пайдаға сат ңылығыңды, Ылайла
ылай оймен тұнығыңды, Сонда өмірден
алдамшы бола алмассың. Ол білдірмей
үрламац цызығыцды (Абай).
ҢЫЗЫЛ АРАЙ Күн шапағы (таңертеңгі жэне кешкі мезгілге қатысты айтылаг
ды). Адам тіктеп көре алмаяан күннің кө-
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зін, Сүйіп, жылып түрады жан лебізің.
Қызыл арай, сары алтын шатырына Күннің кешке кіргенін көрді көзім (Абай).
Қызыл арай, аң күміс, алтын бергек, Ңызыңты ертегіге көтерілмек (Абай).
ҢЫЗЫЛ [КӨБІК] АУЫЗ [ЕЗУ] Көп
сөйлейтін, мылжың. Қызыл езулер ауыздықталмаса, бір жарға ұрындырмай тоқтар түрі жоң (Ғ. Мұс.). Көзім әбден жетті,
көктей солмаса, ырық бермейтін і(ызыл
езудің өзі (Ғ. Мұс.). Естісе, әкең азбан қырына алар, Басыма арылмастай пәле салар. Тамақтың ңұлқы болған цызыл ауыз
Аласысыз өшігер, иттей талар (С. Т.). Цы
зыл ауыз не айтпайды, солардың сөзіне
көңіл аударып жүрген мен жоқ (К. О.).
ҢЫЗЫЛ ГҮЛ Ацын бұл жерде сүлу,
жас цызды бейнелеп отыр (АС). Ол жасағаш, бір цызыл гүл, Жапырағы жаңғырар. Сорлы Онегин, жолды өзің біл, Ңай
тарапқа ңаңғырар (Абай).
ҢЫЗЫЛ ЖОН ҢЫП САБАДЫ Көк ала
цойдай. етіп соцты, арцасынан цанын иіығарып үрды. Ңордабай жалмаңдап, Ғалияның үйінен шықпаған соң, Балуан оны бір
күні цызыл жон цып сабады да, айдап
шықты (С. М.).
ҢЫЗЫЛ ИЕК БОЛДЫ Бұл жерде кэріліктен тістері түсіп цалды деген мағынада. Жалғанды жалпағынан басып өтіп,
Жасарып ңайта туып, алдым бекіп. Ңаусаған отыз тісім қайта шықты, Болғанда
цызыл иек. әлім кетіп (Жамбыл).
ҢЫЗЫЛ КЕҢІРДЕКТЕСТІ © ҢЫЗЫЛ
ӨҢЕШ [КЕҢІРДЕК] БОЛДЫ Таласып дауласты, керілдесті, жанжалдасып керісті.
Жанар екеуіміз осы арада кәдімгідей цы
зыл кеңірдек болып цалдыц (Б. С.). Түнімен жан терге түсіп, ағаларымен талай
цызыл кеңірдектесіп, әзер-мәзер, эйтеуірертеңінде еш нәрсе жод, тым-тырыс кетті
де ңойды (С. Т.). Біреулер жақсылап,
біреулер жамандап дегендей. Әркімдер-ақ
ол туралы керілдесіп, цызыл өңеш боп
жүр (С. М.).
ҢЫЗЫЛ КӨЗ ПӘЛЕ Барып түрған пәлецор, жалацор. Өмірде менен аяған қастығы болмаған ңырсық жауым, цызыл
көз пәлем сен бе едің, соңымда сұғын қадап жүрген (М. Ә.). Менің білетінім — Кәлен цызыл көз пәле. Өзіңнің тыныштығыңды ойласаң, онымен қайта тату бол (Ә. Н.).
КЫЗЫЛ КӨРГЕН Ң.ҮЗҒЫНДАЙ [ҢАРҒАДАЙ, БҮРКІТТЕЙ] Аш көз, ашцарац,
цомағай деген мағынада. Қызыл көрген
цүзғьіндай үймелеп, сендерге не болды!
Ңағаз көрмегендей өліп барасыңдар ғой,
түге (С. О.). Цызыл көрген царғадай Шапты офицер ентелеп, Аң маралдай аруды,
Ер үстіне өңгермек (3. Ңал.). Ңайдан пайда
болғаны белгісіз, цызыл көрген бүркіттей
ңарап, Сәуленің қаңпасында біреу тұр(Ә. Ә.).
ҢЫЗЫЛ КӨРМЕДІ [ТІСТЕМЕДІ] ¥зац
уацыт ет жемеді, «цыр цүлац болды». Ет*
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бізге арам боп па? Ала жаздай цызыл тістегеміз жоц (С. М.).
ҢЫЗЫЛ К...ЕН БОЛДЫ Жүмыс істеп
(эеіресе, айцайлаті әбден титыцтаған) шаршап-шалдыццан кісіге айтылады. Сонша
цызыл к...ен болғанша айқайлап не болды.
Жау піауып жатқан жоқ, өрт алып баратқан жоқ. Жұрттан ұят болды ғой (AT).
ҢЫЗЫЛ ҢАНҒА БАТТЫ [БОЯЛДЫ]
Бірін-бірі аямады, өлген-тірілгеніне царамай төбелесті, аузы-басын Әаладай цылды.
Жарң-жұрқ етіп екеуі айңасады, Жеке ба
тыр шыққандай қан майданға. Біреуі көк,
біреуі жер тағысы, Адам үшін батысып
цызыл цанға (Абай). Ңасқа мен жайсаңдардың мәжілісін талқандап, көп жөніне
кетті. Үйде цызыл цанға боялып оқыған
жігіт жатыр (Ғ. Мұс.).
ҢЫЗЫЛ ҚАРЫН ЖАС БАЛА Ес біліп,
етек жаппаған, буыны цаттіаған, ер жетпеген бала. Адал еңбек, маңдай тері, цызыл
царын жас баланың көз сүзіп отырған егіні күл-талқан болып жоғалып барады
(М. Ә.). Не деп отырғанымды түсініп отырсыз. Мұндағы жұрт цызыл царын жас
бала емес. Өлмесін білетін болды,— деді
Абай (М. Ә.).
ҢЫЗЫЛ ҢАРЫН, Б¥ТЫ ШЫТ к ө н е.
От басында елеусіз жүрген, бағып-цағуы
кем ойын балалары туралы айтылады. Ңдра қи ңалап от жанса, Жылынар бала жыбыршып, Бүрсеңінен жазылар Цызыл ца
рын, буты шыт (I. Ж.).
ҢЫЗЫЛ ҢЫРҒЫН Цан майдан. Күләнданың орнына Раушан өзі сұранып шыңты. Ана жақта жұрт цызыл цырғында
жүргенде, тыныштьщ жерден орын таба
алмады (Т. А.).
ҢЫЗЫЛ ҢЫРМАН ҢЫЛДЫ [ETTI]
Цырып салды, цызыл жоса цан цып кетті.
Алдияр олай болса, жаным құрбан, Бекетті мен ұстайын ханды ңырған. Сен емес
менің дағы ңас дұшпаным Етейін барлық
елім цызыл цырман (М. Ә.).
ҢЫЗЫЛ МАЙ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ, ET
TI] 1. Ат алцынып, цан сорпасы шыцты.
Көптен мінілмеген семіз атты бірден пи
най мінсе, цызыл май болады. Осы күндерде қалың майлы ңұр аттарын салқын-салқын кездерде міне бастады. Аяңмен жүріп, цызыл май цылмай, жиі-жиі суытып,
одта-текте таң асырып жүрген (М. Ә.).
2. Босца әуреленді, арам тер болды. Желдібай бір байдан ақы даулап алды екен
деп, осында цызыл май болудың не керегі
бар? (С. О.).
ҢЫЗЫЛ ӨҢЕШ Даукес, сөзуар. (Бұл
жерде суырылып сөйлейтін деген кекесін
мағынада). Талай ділмарлар суырылып
шықты, талай цызыл өңеш, бұлбұл тілдер
сайрады, бірақ еш шешімге келе алмаған
(I. Е.).
ҢЫЗЫЛ СИРАҢ [КЕДЕЙ] Сіцірі шыццан жарлы. Мінген атым — Түрксіб, Ту түтінім бұльщсып, Ңуанам, келем ауылға,
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Цызыл сирац кедей жок, Ңара лашық, жер
үй жоң, Қырық найзалы жауында (I. Ж.).
ҢЫЗЫЛ СӨЗ Цүр, бос сөз; тиянағы,
байлауы жоц сөз; ойсыз жылтыр сөз. Бай
ге алмайтын жүйрік көп, цызыл сөзді сүйрік көп (AT).
ҢЫЗЫЛ СӨЗДЕН ВАЛ ЖАҢТЫ Әсіреледі, асыра мацтады. Нұрқасым [Сәулеге]: Ол әрбір болмашы нәрсенің сыртына
цызыл сөзден бал жағып береді (Т. А.).
ҢЫЗЫЛ СУДАЙ ЖҮРДІ Цолынан келгенін істеді; еркін, баса-көктеп әімір жүргізді. Мына отырғандар совет заманында
да соны істеді. Әрқайсысы бір болыстың,
рудың устінен цызыл судай жүргендер
(Ғ. Мұс.).
ҢЫЗЫЛ ТАБАН БОЛДЫ Табанынан
таусылды, көп жүріс көрді. «Аруаң» деп,
«алдалап!» Кетті шұбап, күңірене, ...Цы
зыл табан болды үркіп (I. Ж.).
ҢЫЗЫЛ ТАНАУ БОЛДЫ 1. Барынша
елерді, желікті, өректііп асығыс-үсігіс цимылдады. Бір топ фриц цызыл танау Снарядты жатыр үйіп. Тартпаң ертең майданға анау, Маруся ішке тұрды түйіп (С. Б.).
Ңараса төрт ерді алып барады Алау, Рүстемге көріп оны түсті қаяу. Жібер деп жаның барда айқайлады, Болма,— деп бекер
дүре, цызыл танау (РД).
ҢЫЗЫЛ ТҮМСЫҢ БОЛДЫ Олжаға кенелді, олжаны цызыцтады. Бір ңұлжаны
атып ап, цызыл түмсыц боп жатыр (AT).
ҢЫЗЫЛ ТІЛ Шешен, орамды, жүйрік
тіл. Сайра да, зарла цызыл тіл, Ңара көңлім оянсын (Абай). Толғауы тоқсан цызыл
тіл, Сөйлеймін десең өзің біл (Абай). Ңазақңа цызыл тілге дес бермегеніңмен, Базеке, сен де бұ жолғы дауды маған бер
(М. Ә.). Цызыл тіл сөз сөйлесем безерілген.
Заманы жылдан-жылға шегерілген. Әр
жерде алк.а көрсем тұра алмаймын, Осындай ңызыл тілге шеберімнен (Ш. Ж.).
ҢЫЗЫЛ ТІЛІН БЕЗЕДІ Тілі мен жағына сүйене, суырыла, сүйреңдеп сөйледі.
Ңұрбандықсыз төңкеріс болмайды,— деп
ол кәдуілгідей цызыл тілін безеп, жеңінен
сидиып шығып кете беретін білегі жас баланың білегіндей қолын былғап сөйлей
бастаған-ды (Ә. Н.).
ҢЫЗЫЛ ШАҢА Шыр етіп, жаңа туған
бала; цүс балапаны. Ңолымда ұядағы
цызыл шаца балапандай ауыздарын ашып
шиеттей терт бала отыр (Ә. Н.). Бұл облыстағы ас ішетін, киім киетін бар жанның
цызыл шаца балапандай сізге қарап аузын
ашып отырғанын жақсы білеміз (С. Ад.).
ҢЫЗЫЛ ШАҢА ҢЫЛДЫ [ETTI] Тыптыцыр етіп жүнін жүлып, цырцып алды.
Гревки — Ғалиев жолдастың ешкіні ңылшыңтауға ұсынған, ешкіні қып-ңызыл цы
зыл шаца ететін темір тарақтары (С. Төл.).
Кезерген ерні жарылып, Цызыл шаца көн
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жара. Көйлексіз тәні жалаңаш, Күнге піскен қап-ңара (С. С.).
ҢЫЗЫЛ ШЕКЕ БОЛДЫ Аянбай жүдырыцтасты, әбден төбелесті. Қызыл шеке болып төбелесіп жатцан кісі секілді дүңгірдүңгір етеді. Нұрымның «Маһ-моһ! Неге,
неге?» деп жұлмалап тартқан дыбысы естіледі (С. Т.). Күніне талай бастан кешетін
цызыл шеке төбелестің тууына бұл да бір
себеп (Б. С.).
ҢЬІЗЫЛ Ш¥НАҢ АЯЗ Бетті царып жіберетін шытырлац аяз. Күн цызыл шүнац
аяз, қар қалың, жер беті аппаң (Ғ. Мұс.).
Таң жаңа ғана саргайып, бозарып атып
келе жатңан мезгіл... Цызыл шүнац аяз
(С. С.).
ҢЫЗЫЛ ШЫРАЙЛЫ Бетінен цаны
тсимған өңді. Бұрын топ-толық, цызыл шырайлы, каракат көзді Кәмшат қазір сатқақ үрғандай арықтап, ңұп-ду шөлмектей
боп ңальгаты (М. Ә.). Бетінен нұры тамган
цызыл шырайлы Ңаржастың реңі ептеп
цуңыл тартқан тәрізді (Ә. Сат.).
ҢЫЗЫЛЫМ ҚЫРДА, ЖАСЫЛЫМ
ЖАРДА [ОЙДА] Жиналып бітпеген, цырмандалып, бастырылмаған егін туралы айтылады.
ҢЫЗЫЛЫНА ТОЙДЫ Жаңа сойған
арык мал етіне кенелді. Кедейлерді жем
ңылып, Қьізылына тойысты. Тентіретіп
жарлыны, Телмеңдетіп койысты (Жамбыл).
КЫЗЫЛЫҢ ҢЫРДАЙ БОЛСЫН! ©
ҢЫРМАН ТАСЫСЫН! т і л е к-б а т а. Астыкца береке цүтайсын деген мағынада.
(Ңырман алғанда, жиын-терін кезінде, астық тазаланып жатқанда айтылады).
ҢЫЗЫЛ ІҢІР Кешке таман ымырт жабылып, цас царая бастаған мезгіл. Есілбай
мен Сүгір молданың маңайын цызыл іңірден-ац аңдытып қойған еді (Ғ. М.). Таңертең тұрып шомын үйсе, шаршап келіп Раушанның оң тізесін баса отырып, терлеп
шай ішсе, цызыл іңірден жатып ұйқысын
қандырса, одан артық қызық нәрсе бар
деп Бәкен ойлады ма екен (Б. М.).
ҢЫЗЫР ДАРЫСЫН! д и а л. Астығың
мол болсын деген мағынадағы ізгі тілек
(Т. қор., Панф.).
ҢЫЛАҢ БЕРДІ [ETTI] Байцала бастады; царауытып көзге түсе бастады. (Бұл
фраза «таң қылаң берді» дегенде елецалан; мезгіл болды, таң құлан иектенді,
таң сыз берді мағынасында айтылады).
Оңтүстік жаң дөңестегі ңырман басына
үйілген астық маялары да цылац беріп,
көзге шалынды (М. И.). Бір кезде әлденендей бір бейне шоц теректің шетінен цылаң
ете қалды. Мен төзіп отыра алмадым, нысанаға байладым да, шаппаны басып жібердім (Ә. С.).
ҚЫЛАҢ [ҢЫЛМАҢ] ҢАҚТЫ Жымыңдады, цуацыланды; сылаңдады. Өстіп
жүргенде, «Мал келдіге — дәл келді» бо-

лып жігіт іздеп, кылаң цаццан. біреуге кез
бола кетіпті (Б. Ңыд.). Кешіктіңіз,— деп
цылмаң цацты бой жеткен Сагитты есік
ашып ңарсы алып жатып (Ң. Қ.). Ңұшаңтап «көңіл цосты» баңша барсам, Көшемен
желе жортып қаңшаңдасам. Ңыздармен
гармонь тартса серуендесіп, Бүкеңдеп цылмац цағып аңсаңдасам (I. Ж.).
ҢЫЛ АРҚАН Бүл жерде «бүғауо,
«өлім» деген мағынада айтылып түр.
... Осы күндері тағы да қатты ойға кеткен. Орынбор бастықтарының айтқанына
көну — сегіз жыл кан төгіп алысып, ақырында мойнын цыл арцанға өзі әкеліп
ұсынумен тең (I. Е.).
ҢЫЛ АРҚАН АШ ТАМАҢТАН ТҮСТІ Бүғалыц мыцтап түсті деген мағынада айтылып түр. Бұл бекіністер салынып
бітуі — цыл арцан аш тамацтан түсті дегенімен бірдей (I. Е.).
ҢЫЛАҢ САКАЛ Ац шалған сацал.
Баса айттырды бай төбет, Көп «сұңқарға» сыңар ңып. Қьілац сацал шандыр
шал Күйеу болды күркілдеп, Жиіркеніп
ең жылан ңып (I. Ж.).
ҢЫЛАУ Ж¥ҢПАДЫ [ТҮСІРМЕДІ]
Дац түсірмеді, шыц түсірмеді, нүцсан
келтірмеді. Осы арада да ол ара ағайынның өкпесі мен кінәсына Ңұдайменде
ағасын ұстап беріп, өз бойына цылау
жүцтырмай бара жатты (Ә. Н.). Мұрат
ңашан да өз қатарының алдында болуға,
істеген ісіне цылау түсірмеуге барын салады (Т. А.).
ҢЫЛАУ САЛМАЙ [ҢЫЛАУЫН АЛМАЙ] ОЙ ТАБАТЫН Шалдырмай шығатын істің көзін таба білетін іскер. Жасың
жас болганмен, «жастық жалын, кәрілік
күл» деген, Мағаш шырақ, Ңыркында
цылау салмай ой табатын, жол табатын
жас болады (М. Ә.).
ҢЫЛАУ ШАЛДЫ Шашына ац түсе
бастады. Хакима қызына бұрылды. Ба
лам, маған қарашы. Елуге жетпей цылау
шалған мына шаштың агарған әрбір та
лый есіңе алшы (М. И.).
ҢЫЛАУЫ ТҮСПЕГЕН Қайрауы жетпеген, жетілтеген, өткір тартпаған (жас).
Ңьілауы түспеген жассыңдар, бапкер устаз керек сендерге (AT).
ҢЫЛАУЫ ТҮСПЕГЕН Қ¥ДА к ө н е.
Жаңа цүда.— Күйеужан, тым қатты кетпеңіз... себебі болған шыгар... Қьілауы
түспеген цүданы. кім тез жібере қоюшы
еді!— деп, Мүсіреп Есенейдің күткен
жауабын да, қалжыңын да қосақтап жіберді (Ғ. М.).
ҢЫЛ Б¥РАУ САЛДЫ Осы жерде жанын цинады деген мағынада. Халқын сатып, жауына болысар адам жомарт па
екен, такымына цыл бүрау салып, дүреге
жықса да, су жолын көрсетпейді (Т. А.).
Биені жығып, төрт аяғын буады да, цыл
бүрау салып тақымын бүрайды (ҚЕ).
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ҢЫЛҒА ІЛІНІП Т¥Р © ҚЫЛ ҮСТІНДЕ Т¥Р [ЖҮР] Халі мүшкіл күйге түсті,
хауіпті жағдайда тұр. Жанды ал есіңе,
Тұрсын цылға ілініп, Тон жабамын үстіңе, Жатасың мэңгі жылынып (Ң. А.).
Колчактың тағдыры цылға ғана ілініп
түр (С. М.). Мұны екеуі де жаңсы біледі,
қазір екеуі де цыл үстінде, күтуде сияңты
(Ғ. М.).
ҢЫЛҒЫП ҚОЙДЫ [ЖІБЕРДІ, САЛДЫ] ХСеп цойды, жұтып жіберді. (Бұл
жерде пара жеді, олжа түсірді деген мағынада). Тексерушің де кұлқыны жаман лен
де екен, бүгін бір сиырды цылғып салды
(AT).
ҢЫЛДАЙ БӨЛДІ Тең етіп бөлді. Жакыпбек студенттік тұрмысты, жатақхананы аңсады. Бар ма, цылдай бәліп жейсің.
Жоқ па, опык, жемейсің (М. И.). Ңазынадан нанды өте аз ңылып, екі күнде бір береді. Нанды цылдай ңылып жолдасгар бөліп жейді (С. С.).
ҢЫЛДАН ТАЙДЫ Қате басты, жаңьілды, әділдіктен кетті. Қылдан тайсам, ерегіоетініңді білемін, осыған жеткенің жеткен-ак. Бірақ, көріп алдым,— деді Жантас
(М. Ә.).
ҢЫЛДЫ АЙРАН ҒЫП КҮНЕЛТТІ
д и а л. Өзімен-өзі күн көрді, өз шаруасымен түрды. Бұрын цылды айран ғып күнелтіп келдік (Жамб., Шу).
ҢЫЛ Ж¥ТТЫ Арамдыц жасады, біреудің затына цол сұцты. Ңандай азапта жүрсем де, кісі мүлкінен тал шайнап, цыл
жүтцан күнім жоқ еді (С. М.).
ҢЫЛ КӨПІР ҢЫЛ КӨПІР, ТАС ТАРАЗЬІ 1. Діни үғымда ацыр заіман, циямет-цайым деген мағынада айтылады. (Өлген адамды о дүниеде өткізетін өткел бар,
ңыл көпір бар деп уағыздаганнан шықңан). 2. Қиыниіылыц, тар кезең. Жаны
цыл көпірдіц үстінде жүрген адамда өтірік болмайды (С. М.). Мынадай ажал аузына, цыл көпірдің үстіне, ел-жұртты өзі айдап келген соң, менен жөн сұрамасын
(М. Ә.).
ҢЫЛ ҢИМЫЛДАТПАДЫ Түк істемеді.
Ңазақтың еркегін білесің, үйге келсе, цыл
цимылдатпайды (Т. А.).
ҢЫЛ К¥ЙРЫК КЫЛДЫ Қару-жарац
берді, цұрал-сайманын сайлады. Қьіл құйрыц цылып ңұтыртып қойғанын көрмейсің
бе? (AT).
ҢЫЛ МОЙЬШҒА ТАҢАДЫ Өлім халіне келтірді, өлердегі жерге жеткізіп цой
ды. Ңыл мойынға тацағанша төзіп келдік,
өлерде бір тұяқ серпу болмайтын ба еді,
неге басына бересің сен,— деді (AT).
ҢЫЛ
ӨТПЕЙДІ © АРАЛАРЫНАН
ҢЫЛ ӨТПЕЙДІ Балдай тату, ынтымағы
бір, достығы берік. Қыл өтпестей тәттілікті бір ашуга сатпайьщ (М. Ә.). Сырбай мен
Дәметкен араларынан цыл өтпестей тату
(С. М.). Аман мен екеуінің арасынан цыл
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өтпейді қазір (Ғ. Мұс.). Зоя да денесін аулақ салмай, жігітті күлкімен, лапылдаған
жалынмен ңарсы алды. Араларынан цыл
өтпестей, бір-біріне жабыса ңалыпты
(Ж. Ж.).
ҢЫЛП ЕТЕ ТҮСТІ Сезіктенді, секем
алды. Ақ сұр аттың үстіндегі жалпақ бет
кара жігіттің жүрегі цылп ете түсті (С. С.).
ҢЫЛП [ҢЫЛТ] ЕТКІЗБЕДІ 1. Тап бастырімады, цозғалтпады. Кете берейін десем, ит цылп еткізер емес (Ә. Ә.). Қылт еткізбей бағып көр (Абай). 2. Айна-цатесіз,
дәл тапты. Есдәулетов бар сенімді сөзінің
ішінде солқылдақ бір сөйлемді қоса ңыстырғанын Карпов цылп еткізбей аиық таныды (М. Ә.).
ҢЫЛТ ЕТТІ1 Көзге шалынып цалды.
Ңұлаған аттың таоасыка тығылып, Шалабай атыса берді, қуғыншылар өзекте, ңашңын қырда, бірін-бірі төбесі цылт етсе, басып салады (Ғ. Мұс.). Бүгінгі жауыннан
кейін әр үйде бір әйел босангандай, бәрі
Сыздың үйінің сыртындағы жазықңа жиналып, мәре-сәре болып тұрганда, қора тасасынан Әбен цылт ете түсті (Ғ. Мұс.).
ҢЫЛТ ЕТТІ2 Араз бола салды; бүртиып бүрьіла салды. Ңазаңтың қайсысының бар санасы, цылт етерде дап-дайын
бір жаласы (Абай). Қылт етпеген көңілдің
көшуі жок, Жүрегінде жатады өкпе-сызы
(Абай).
ҚЫЛТ ЕТКІЗБЕС Сезттал, аңдағыш.
Күнде көрген бір беттен көңіл қайтар,
Қылт еткізбес қылыңты тамыршы озар
(Абай).
ҢЫЛША МОЙЫН ТАЛША Өзің біл,
не істесең де көтерем деген мағынада ай
тылады. Тагы да тебінгіден тер, қабырғадан қан жугызам ба? Жоқ, цылша мой
ным талша деп, бас нем бе? (М. Ә.). Тырнақтай жазығым болса, цылша мойным
талша демес пе еді (С. О.).
ҢЫЛ ШАЙНАП, ДӘН ЖҰТПАДЫ Жаманшылыц іс етпеді. Сол жүрісінде Бекберген цыл шайнап, дән жұтцан жоц,
обалы неге керек, ол дүниеге кетті ғой,
маңтағаным емес, шынының өзі осы
(Б. М.).
КЫЛШЫҒЫ ҚИСАЙМАДЫ Ештеңесі
шығын болмады, дәнецесі кетпеді деген
мағынада. Ауылдың бейлі биыл кең, Үйткені мал-жан дін аман, Қисаймай шыкты
цылшығы Ңысыңнан да ңысаган (I. Ж.).
ҢЫЛШЫҒЫ ҢҰЛАМАДЫ Жали жатып, цоцы түспеді. Әлі цылшығы цүламаған, бусанып көрмеген семіз жылқы, сараң байдың ңалың шоғыры, шетінен үркек, асау болатын (М. Ә.).
ҢЫЛІНЫЛДАҒАН ЖІГІТ [АЗАМАТ]
Әбден жетіп, кемеліне келген жас жігіт.
Қылшылдап тұрган жас жігіт еңбекке не
ге белсене араласпай жүр екен? (AT). Бесжылдықтьің балғасын қолына алды бәрі

ңылығының
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де, Қылшылдаған азамат жасы түгіл, кәрі
де (Ш. Қош.).
ҢЫЛЫҒЫНЫҢ ҢЫЛШЫҒЫН ТАНЫДЫ Біреудің мінез-цүлцындағы кем-кетігін аныц білді. Кей жұрт аңыл айтарлыц
кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының
цылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны ңалай? (Абай).
ҢЫЛЫШТАЙ [ҢЫЛЫШТЫҢ ЖҮЗІНДЕЙ] ҚЫЛШЫЛДАҒАН Қайрат-күші тасыған, өткір, цайсар дегеп мағынада. Қылыштай цылшылдаған жас кезім еді. Онда айқаса кеткенде, он жігіт түк емес еді
(AT).
ДЫЛЫШТЫҢ ЖҮЗІ, НАЙЗАНЫҢ
ҮШЫМЕН Күш көрсету, күшпен бітіру туралы айтылады. ... Кейде тіпті ңатты ңақтығысып, бэсеке-талаеьін қан майданда
цьілыштың жүзі, найзаның үшымен шешетіні секілді, күндес әйелдер де бірін-бірі
аямайды... (Ә. Н.).
ҢЫЛЫШЫНАН ҚАН ТАМЫП ТҮР
к ө н е. Қаһарына мініп, «цан көксеп»
тұр. Халыцтың көзінше дарға асыпты. Асцызыпты анау Казанцев, Оның ңолы ңатты. Қылышынан цан тамып тұр (М. Ә.).
Сыдыр ағзам цылышынан цан тамызып,
күллі Иран мемлекетін бір ізден өргізіп
тұр (С. ІНәр.).
ҢЫМЫЗ МҮРЫНДЫҢ Бие байлап, алғашцы цымыз ішу тойы.
ҢЫНАДАЙ ҢЫРДЫ Шетінен өлтірді.
жойып жіберді. Жауыздықты әділдік жеңбей цоймас, Жауыз жаулар жеңілді демі
құрып. «Жауды аяған жеңілер», дұшпандарды Ңиратып, цынадай гып салды цырып (Қ. А.).
ҢЫНАЛЫ БАРМАҢ, ЖЕЗ ТЫРНАҒЫ
ҢАНҒА БОЯЛДЫ Бетін тіліп, цан ағызып
зар иледі, цаи жылады; жоцтап, цұса боп,
цанды жаспен бетін жуды. Мырза солңсолң жылады, Мұқан іштен ыңыранды.
Үлжан талды, жынданды, Аңырады, бастады, Алып бетті тастады, Жылау, жоқтау, қарғанды: «Кара бір шашым жаяйын, Жаяйын да жияйын, Қыналы бармах;,
жез тырнац Күн өтті цанға бояйын» (I. Ж.).
Қыналы бармац, жез тыриак күнінде цан
га бояйын (АӘ).
ҢЫҢҢ [ҢЫҢ] ЕТПЕДІ [ДЕМЕД1]
Тырп етпеді, төзді, үндемеді. Кәлен от басына тыныш, қатын-балаға кең, мейірбан
кісі. Үйде отырғанда үстіне келі түйсең де,
цыщ етпейді (Ә. Н.). Бір ауыз сөзі жоң.
Қыңц деместен кеткені ңалай (М. Ә.). Патша ағзам үш жүз сом түгіл, бүкіл қазаңты босқа неге алмайды? Қың десем, жаным шықсын. Тек Ңұдайменді тұңымына
көлеңкесінен орын берсе болтаны! (I. Е.).
ҢЫҢЫР ТАРТТЫ Жөнге жүрмеді, бу
ра, теріске царай тартты. Ел сөзіне кірсе
де, цыңыр тартып, Айтқанына келтіріп талай жыққан. Атасы көп, өзі бай, жанды

жақтап, Ықтиярсыз Ңұсан ғой ол сондыңтан (И. Б.).
ҢЫҢЫР ҢАРАДЫ Жақтырмады, үнатпады. ... Алғашңыда үндемей жүрсе де,
ұйымдар көбейе бастаған соң, цыңыр царайтын болды (С. Шәр.).
ҢЫП-ҢЫЗЫЛ ПӘЛЕ Нағыз шатац,
дау-жанжал. Жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр, Күз күзеу де жанжалсыз
бола алмай жүр. Ңыс ңыстауың цып-цызыл ол бір пәле, Оралып ешбір шаруа
оңалмай жүр (Абай).
ҢЫПША [ҢЬІМША, ҢЫНАЙ, ҢЫНАМА] БЕЛ Жіңішке тал,ма бел, цұмырсца
бел. Жібектей шашы оралған, Қыпша белі
бұралған, Еркесі цырдың бұралған, Оағындым мен сәулемді (С. С.). Ңыр мұрынды,
цыпша бел, Сүңғац, сұлу тал бойы (С. Б.).
ҢЫПЫ ҢАНДЫ д и а л. Қүмары тарцады, цұмардан шыцты. Нұрекең әңгімеден
цыпыңды цандырар (Гур., Маң.).
ҢЫРАҒЫ КӨЗ Тез байцап цалатын,
барлағыш адам. Қырағы көз, «Ңалғып кетті!» дегізбе, Жау тұмсығын шепке жакын
енгізбе! (С. С.).
ҢЫРАН ЖАПҢАНДАЙ ҢЫЛДЫ Жау
тигендей астан-кестенін шығарып, цырғи
тигендей етті. Олар елден цыран жапцандай жауап ала бастады (Ғ. С.). Мына тентек жүртты цыран жапцандай цылды-ау
(AT).
ҢЫРАН [ҚИЯН-] КЕСКІ Қырцыс; цатты ұрыс-керіс. Жолдасбайға таласып, цы
ран кескі қырңысып бір көрейік (Ң. Ңуан.).
ҢЫРАН Ң¥С Бүркіт, сүңцар, царшыға
тектес жыртцыш цұстардың цырымнан
шалар цырағылығын, циыннан ілер алымын білдіретін ортац аты. Бүркітші тау басында, қағушы ойда, Іздің бетін түзетіп
аңдығанда. Томағасын тартңанда бір цы
рымнан, Цыран цүс көзі көріп самғағанда
(Абай). Қаршыға бұл кезде сол цұстардың
астына көсіліп барып, еркін жетті...
Абай:— Ңайран цыран! Не деген бап! —
деп цұсты бір мақтап,— аңшының, саятшының шебері өзің екенсің!— деп, Шәкені
екі мақтады (М. Ә.).
Ңұс салып, оаятшылың цұру ертеден
бар. «Ешкімге зияны жоқ, өзім көрген бір
ңызыц ісім екен сұм жалғанда»— деп
Абай айтқандай, аңшылыц, әсіресе, құс са
лу қазацтың бір сүйікті қызықшыл кәсібі
болған. Бұл өнер әрі құс жайы поэзиясында көп жырланып, көп-көп айшыцты сөз
келісімдері жаоалған.
Қыран цұстардан БҮРКІТ САЛУ цазақтың барлыц жеріне де тараған. Өзге
ңүстардай емес бүркітке лаңап ат беріп,
тұқымын қуалай тергеп отыру салты бол
тан. М. Әуезов «Абай жолында» осындай
бүркіттер оанатында Жанбауыр Шегел
тұцымы Қарашолацты, Қарашегірді атап,
олардың аң алысын тамаша суреттеген.
Бүркітт; АҢ ИЫҢ (Ац иыц бүркіт төмендер, Екі қанат талғанда), АҢ ИЫҢ МҮЗ
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БАЛАҢ (Ац иъщ мұз балацпын жерге түспес — Айтыс), КӨК ТАБАН ШӨГЕЛ, КӨК
БҮРКІТ, т. б. түрінде әсерлеп аталған.
Мекеніне қарай СУ БҮРКІТ, ДАЛА БҮРКІТ, ТАУ БҮРКІТ деп атаған. Бүркітті
жасына ңарай: БАЛАПАН ҢҮС (бір жас),
ҢАН ТҮБІР (екі жас), ТІРНЕК ТҮЛЕК
<үш жас), ТАС ТҮЛЕК (төрт жас), М¥3
БАЛАҢ (бес жас), КӨК ТҮБІР (алты жас),
ДАНА (жеті жас), ЖАНА (сегіз жас), МАЙ
ТҮБІТ (тоғыз жас), БАРҢЫН (он жас),
БАРШЫН ТҮЛЕК (он бір жас), ШӨГЕЛ
(он екі жас)... түрінде жиырма жасңа дейін
аталған.
Ңыран ңұстардан аңшылыңта көбіне,
ВҮРКІТ, СҮҢҢАР і(АҚ ШӘУЛІ, АҢ Т¥ЙҒЫН, ЛАШЫН, не АК СҮҢҢАР) ДАРШЫҒА мен ҢЫРҒИ сияңты құстарды устаган. Салтанатқа, атаққа сұңкар ұстаған;
қаршығаны қаз-үйрек, дуадаң сияңты ңұстарға, ңырғиды көбіне бөдене сияқты тік
ұшатын ңұстарға салған. Бүркітті түлкіге,
қоянға (кейде касңырға да) салған.
Ңұс салу, оаятшылыққа орай қалыптасқан жеке сөздер, сөз тіркестері мол.
Күйіне келтіру, жетілдіруге орай: ТҮЛЕ
ТУ, БАПТАУ, ШЫРҒА ТАРТУ, ЖЕМГЕ
ҮЙРЕТУ, ҢАЙЫРУ (үш тулек, төрт түлек; Қыран бүркіт не алжайды салса баптап,—Абай). БАБЫ ТАЙДЫ, КҮЙІ ҢАЙТТЫ, ҢАЙЫРУЫ КЕЛМЕДІ сияқты сөздер, күту, жем беруге орай: КӨК СОҢТА,
К АН СОҢТА, ҚЫЗЫЛ, ТАРТПА, САРЫ
ВӨРТПЕ, АҢ ЖЕМ, ТОЯТ, т. б. сөздер,
ңұстың заттарынан: БӨЛЕУ, ЫРҒАҢ, Т¥ҒЫР, ТОМАҒА, БАЛАҚ БАУ, ЖЕМ БАУ,
т. б. атаулар жасалған. Саятшылар көн Ki
el боп аңшылыққа — САЛ БУРЫНҒА шығатын болған. (Бұл өңірдің аңшылары күздің осы шағында, сондай аңшылық жолына, «сал бурынға» аттанушы еді.— М. Ә.).
Аңға шығу мезгілі—ңардың жаңа жауған
кезіне орай болып, оны ҢАН СОНАР,
КЕЛТЕ СОНАР (таңға жаңын жауған ңар)
деп атаған. Аңға шығар кезде: КАНЖЫҒА МАЙЛАНСЫН! ҮЙІРІМЕН ҮШ ТОРЫЗ! ҢДНДЫ БАСЫН ҚАРАТА БЕРСІН!— деген сияқты ырым-тілектер айтатын болған. Аңға шықкан кісілерге орай:
ТОМАҒА ТАРТТЫ, ҚАҒУ, ҢАҒУШЫ (Томағасын тартцанда бір қырымнан,—Абай;
Бүркітші тау басында, цағушы ойда.—
Абай; Тау басында бүркітін алып Тұрғанбай жеткенше, Баймағаңбет қорым тасты
цағуға кіріспей, бір орында жым-жырт
шыдап, Ңарашолақтың томағасы тартылғанын тосып тұр екен — М. Ә.) сияңты
сөздер жасалған. Бүркітшіге еріп ңызың
қуған кісілерді ҢЫЗЫЛШЫ деп айтңан
(Қолдарында бүркіті жоң екі цызылшы
(Абай мен Ербол) Тұрғанбайды өздерінің
ашуландырып алғанын үндемей білісіп,
кінэларын мойындарына алды.— М. Ә.).
Ңыран кұстарды әрекетіне, мінезіне, бітіміне ңарай бөліп, олар туралы көптеген
ұғымдар туғызған. БҮРКІТТІ алғырлығына ңоса ңұдірет күш иесі, құс патшасы
деп біліп, күштіліктің баламасы ретінде
атаса, С¥ҢҚАРДЫ салтанатқа, атаққа ұс-
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тап, бекзадалықтың, паңдықтың, өрліктің,
сұлулықтың баламасы ретінде атаған.
ҢАРШЬІҒА, КЫРҒИ шапшаңдыңтың, ішкі
уыттың молдығын білдіретін балама ретінде колданылған: Вүркіттен цыран ңұс болмас, Баулуы жетпей бөрі алмас. Бидайыцтан алғыр құс болмас, Бұйырмаса екеу
түгіл, бірді алмас, Сұщардан сұлу ңұс бол
мас, Ңауырсыны қатпай ұша алмас
(Ш. Ж.). Жерге ңонбай ұша алмас, Көк
еркесі цыран да (Д. Б.). Ац сүццар құстың
асылы Айдыннан таңдап қу алған (М. Ө.).
Құладын ңұстың құлы еді, Тышқан жеп
жүнін түледі (АӘ). Калайылаған қасты орданың сырығы, Бидайыцтьщ көл жайлаған асылы (Ш. Т.). Таудағы тарлан шүбар
біз едік (М. Ө.). Ақ сұңцар құстың сойымын (М. Ө.). Ителгі көзін төңкеріп, Ат
к...іне міндіріп (М. Ө.). Далада сүңцар түлесе, Жүніне қарға жолар ма? (М. Ө.). Сен
бір жүрген Түрьцмтай, Тұйғын болып ілемін (С. А.). Ажалы жеткен қарғасың Бүркітпенен ойнаған (С. А.). Жалтарғанды
жазғызбай, Қыран шалған ңояндай, Бұлтылдаған жиырма бес (Б. Ө.). Ңырымнан
қиңу таянса, Көк бүркіттей түйіліп, Лашын құстай шүйіліп (Б. Ө.). Карақұс жемін басып жейді, Ац сүццар жемін шашып
жейді (Мақал). Түрьімтай көз тұндырады.
Қаршыға қазан ңайнатады (Мақал). Тұғырына саңғыған сұңцар оңбас (Макал).
Бүркіт дартайса, тышканшыл болар (Мадал), т. б.
КЫРАН-ТОПАН
КҮЛДІ 0 ҢЫРАН
ЖАПҚАНДАЙ КҮЛДІ 0 ҢЫРАН КҮЛКІ
БОЛДЫ У да шу, цатты күлді, жаппай
күлді. (Мұндағы «қыран» деген «қыран
жапңандай қылдыда» келетін «кыранмен»
түбірлес: жаппай, тегіс, түгел мағынасында айтылып тұр). Байсейіт бұл келеке-мазақ өлеңді айтқанда, күлмей, төсін керіп,
ңоқырайып «әртісше» айтады. Біз цыран
күлкі боламыз (С. С.). Әр сөзіне жұрт цыран-топан боп күліп, ду-ду етіп, үйді бастарына көтерісті (AT).
ҢЫРАУ ШАЛДЫ [TYCTI] Ағара бастады деген мағынада айтылады. Зайыбы
Биғайшаның шашын да цырау шалған,
ол — кадірлі ана (Н. Ғаб.). Мен осы жерге
келгенде, саңа жігіт едім. Енді, міне, самайыма цырау түсіп, алпысңа да аяң бастым (3. III.). Ата, мына таудың басына цы
рау түскелі қанша болды?— депті (ҢЕ).
КЫРБАЙ БОЛДЫ 0 ҢЫРБАЙ [ДЫР
КИ] ҢАБАК БОЛДЫ 0ҢЫ РЫ Н ҚАБАҢ
БОЛДЫ Бір-бірімен араз, ала көз болды.
Ңаратаймен цырбай болғандыцтан, Ңұнанбай Көкшенің жайлауына ортаң болғысы
келгендей (М. Ә.). Баймен екеуміз әбден
цырғи. цабац болып алдық ((С. К.). Ағасының баласы «сот» болғалы, бұл екеуі
айрықша цырғи цабацтау (Ә. Н.). Андасанда цырын цабац боп кейіскенде де, Алманың өзі бүгінгідей бұзылмайтын еді
(3. Ш.). Қырын цабац көршінің енді ңоржынын тезірек бөктертіп, іргесін аулақтатңан жөн шығар,— деп Әбдірахман
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Әйтиев көзінің астымен Яковлевке қарап
қояды (X. Е.).
ҢЫРҒИ ТИГЕНДЕЙ БОЛДЫ Дүрлікті,
берекесі кетті. Арғы бетте тұрған паром
ішіне қырғи тигендей у-шу болды да ңалды (С. Ад.).
ҢЫРҒЫНҒА ҮШЫРАДЫ © ҢЫРҒЫН
ТАПТЫ Опат болды. Қырғынға ұшыраған
жау есін тез жинап, соққы беруші армияны ңоршау қамына кіріскен і(С. М.). Жасынан билік айтңан майталманға, Ылайың
Олжабайдың бір ұлы еді. Ауылы цырғын
тауып, ңызы олжа боп, ¥лы өлсе Олжабайдың құруы еді (I. Ж.).
ҢЫР КӨРСЕТТІ Айбат цылды, доң жасады. Даурығып ңарсы жақ та қобырасты,
Балуанын шешіндіріп дабырласты, «Тез
шығар, балуаныңды!»—деген дауыс, Атойлап, кыр көрсетіп, жамырасты (I. Ж.).
ҚЫР КҮЙЕК Қой-ешкі тоцтап кеткен,
теке, цошкарға күйек байланған шац.
(Бұл кез жаңаша сентябрь айына келеді).
«Айдын тоғамы» дегөн не? Қыр күйек неден ңойылган? Абай осыларды да сұрастырып, көп ңызың әңгімелер есітті (М. Ә.).
ҢЫР КҮЙЕККЕ КЕЗІКТІ [СОҒЫЛДЫ]
Вұл жерде өмір тежеумен, тэк-тәкпен, вет
ке цағумен өтті деген мағынада. Бойымнан арылғанда балалың шақ, Ңызыққа кірісетін нағыз уақ, Соғылып балғын өмір
цыр күйекпен, Қырауды ерітпеді ңазан
шуақ (ХА).
ҢЫРҚАР КӨБЕЙСІН! Қой цырцып
жатцанда айтылатын тілек.
ҢЫР [KYP] ҚҮЛАҢ БОЛДЫ Көптен
цызыл көрмеген, жас ет жемеген, сорпа
іиіпеген, ағарған татпаған кісі ауырғанда
айтылады.
ҢЫРҢЫЛЖЫҢ ТҮЛКІДЕЙ Сүм. айлакер, цу, алдамшы. Бірақ, қыз цырцылжың
түлкідей болғанда, мен, шынымды айтайын, айласызбын (М. Ә.).
ҢЫРДЫНАН ШЫҚТЫ Жаңа туған баланы цырыц күн болған соң, цыръщ қүжалац цосып, цырыц цасъщ шілде суға шомылдыратын ырыш-салт. (Бұл жоралғыны
әйелдер атқарады). Балам цырңынан шығыті, ңарын шашы алынғалы ұйқысы тыньпнталды (AT).
ҢЫРҢЫН БЕРДІ Өлген кісіге арнап
цырыц күннен кейін ас берді. Шешемнің
қыркьін беріп жатқанда, көкемнің жанына
байлаған жалғыз құласы жамандатып өлДІ (Ғ. Мұс.).
ҢЫРҢЫН МІНСЕ, ҢЫР АРТЫЛМАС
¥зацқа бармайтын, ештеңеге жарамайтын,
төбе аспас. Оңалмай бойда жүрсе осы кыртың, Әр жерде-ақ жазылмай ма, жаным,
тырқың? Ңай жеріңнөн көңілге қуат қылдық, Қыр артылмас болған соң, мінсе цырцын (Абай). Ңырцын імінсе, қыр артылмайтұғын осы бір «қырт маңтан» деген бір

маңтан бар, сол неге керек, неге жарайды? (Абай).
ҢЫРМАН ҢАНДАДЫ к ө н е. Бүрынғы
уацытта егін орылып болып, цырманға саларда мал сойып, тіл-көзден, жат көзден
аман болсын деп «цырман цандау» ырымык жасаған.
ҢЫРМАНЫҢА КЫДЫР ДАРЫСЫН!
Астыц берекелі болсын деген мағынада
айтылатын тілек.
ҢЫРМА САҚАЛ Көк түцыл етіп сацалын алып тастаған адам туралы айтыла
ды. Ңарағандыны зерттеуге келген партияның бастығы Торбашов дейтін цырма
сацалды, бетіне әжім түскен ңартаңдау
кісі екен (Ә. Ә.).
ҢЫРМА ТАЗ Жылқы мен сиырдың
түгі, кісінің шашы тегіс түсіп цалатын
ауру. Қырма тазға, көбінесе, ірі қара мен
жылңылар шалдыққыш келеді (AT). Қырма тазға ңырық теңге, ойма тазға он теңге
(AT).
ҢЫР [ҢЫРЛЫ] МҮРЫН Әдеміше мұрын. Әбдірахмандікіне Әбіл деген бір жалтаң көз, }{ыр мүрын, қара жігіт келді
(С. С.). Маңдайдан тура түскен цырлы мүрын, Аңша жүз, ал қызыл бет, тіл байлайды (Абай). Ңоңырқай жүзді, көтеріңкі
цырлы мұрынды, ұзын қолаң шашты жапжас айел атын Ңұндыз деді (М. Ә.).
КЫ РМЫЗЫДАЙ АЖАРЛЫ Өте сұлу.
эдеа/іі. Ңұландай ащы дауыстымі Ңұлжадай айбар мүйіздімі Қырмьізыдай ажарлым! Хиуадай базарлым! Теңіздей терең
ақылдым! (М. Ө.).
ҢЫРМЫЗЫ ҢЫЗЫЛ ЖІБЕК' Б03БАЛА Ацын бүл жерде ажар-көркі, өң-ажары
келісті жас туралы айтып отыр. («Ңырмызы» араб тілінде қызыл күрең шұға). Қырмызы кызыл жібек бозбалалар Оңғаң бұлдай былғайды бір дым тисе (Абай).
ҢЫРПУЫН АҢДЫДЫ Қшпылын бацты, көз жазбай царап отырды. Ңырпуын
аңдып жатқан банды сұмырай, Дәл көздеп
Слепновты ңалды басып (С. Б.).
ҢЫР СОҢЫНАН ҚАЛМАДЫ 0 ҢЫР
СОҢЫНА ТҮСТІӨҢЫР СОҢЫНА ТТТЫРАҚ АЛЬЩ ТҮСТІ Тас кенеше жабысып,
айрылмады; ізіне цаскөй ниетпен түсіп
алды. Сиыр көрсе, цыр соңынан цалмайды.
Түйе көрсе, жүндейді. Малда тіл жоқ, не
десе де көне береді (С. Төл.). Жеті атасының ңұны бардай цыр соңына шырақ
алып түсті. жұрттың бәріне жамандап бітті (AT).
ҢЫРСЫҢ ШАЛДЫ [ТИД1] Кесірге
үшьірады, бәлеге тап болды. Соны айтып
Үлан жақка Сәмен кетті, Сорлыны цырсьщ шалып тентіретті, Ер Сәмен сол бейнетпен жүре тұрсын, Айтайын хан ңызынан соңғы ретті (Ә. Найм.).
ҢЫРШАҢҢЬІ СӨЗ [Т1Л] © ҚОТЫР
ТІЛ Віреуге mice, біреуді цағыта айтыла-
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ҢЫРЫҢ

тын сөз. Тоқаштан ол үшін ақы алған жоң
ҢЫРЫҢ ЖАМАУ 1. Тозығы жеткен
қой, осындай цыршаңцы сөздер ауызға ескі киім, бұйым туралы айтылады. Цы
рыц жамаулы түйе жүн күпінің ңалтасыңайдан ілінеді екен (3. Ш.).
бір конверт алып, маған ұсынды
ҢЫРШЫН ЖАС [ЖАН] 0 ӨРІМДЕЙ нан
(Ә. С.). Таймас туды, туды да өсті, Ңырыц
ЖАС Уызы арылмаған жап-жас, балаң. жамау
үйде. Күзді, ңысты бастан
Жау сырын жете білместен, жүздеген цыр кешті, қараша
Кейде кепе-шалаш үйде (Т. Ж.).
шын'жастарды арзан өлімге айдай жаз- 2. Назалы,
ренішті. Жүрегім менің цырык
даппын (Ә. Ә.). Бұрынғы ңорлың қорлық жамау Ңиянатшыл
(Абай). Ңам
па. Кескіленді кемпір, шал, Цыршын жас- көңілдің қапысын дүниеден
табатын
сен,
Қырыц
тар қиылды, Жаңа өспірім шыбық, тал жамау жанымды жазатын да сен (Ш.
X.).
(Н. Б.).
ҢЫРЫҚ
ЖЫЛ
ҢЫРҒЫН
БОЛСА
Д
А0
ҢЫРШЫН [ҢЫРШЫНЫНАН] КЕТТІ ҢЫРЫҢ КҮН ҚЫРҒЫН, МЫҢ КҮН СҮР[ӨЛДІ, КИЫЛДЫ] Дүниеден жастай, ерте ГІН
ДА Қандай циын-цыстау жағцайтты. Бірнеше сабаздар цыршын кетті, дай БОЛСА
болса да. Цырыц жыл цырғын болса
олардың ерлігі ел құлағына жетіп те жат- да, сенің өтетініңді білемін. Бірақ, сен
ңан шығар (Б. Мом.). Ңызғаншақ қыс кел- Нұрлан үшін күйесің, қашан айттың деме
ді де, Сілтеді суық қанжарын. Жас жігіт (Ә. Ә.). Бұл жолда цырыц күн цырғын,
цыршын өлді де, Калдырып кетті жан жа- мыц күн сүргін, Иыкта жатты жүгі талай
рын (Ә. Т.). Соғыс болған соң, құрбандык- жылдың. Сол күн бір ескерткіші сыкылдасыз бола ма? Талай боздақ цыршынынан нып, Ңағазда калды ізі езгі жырдың
циылды (Т. Ы.).
(О. Ш.).
ҢЫРПІЫНЫҢНАН ҢИЫЛҒЫРІ қа рҢЫРЫҢ ЖІЛІК БОЛҒЫР! қ а р г ы с .
ғ ы с. «Жастайыңнан өлгір» деген мағына- Сойылғыр деген мағынада. (Көбіне, цара
да айтылады. («Ңыршын»— жас шыбық, малға айтылады). Ой, цырыц жілік болөрім тал мағынасындағы сөз).— Цыршы- ғыр! Ңайдан қаңғырып келіп едің, егінді
ныңнан циылғыр, Төстік! Менің жалғыз жапырып тастапты ғой (AT).
балама әлің жеткенше, ай далада тентіреп
ҢЫРЫҢ КҮН ШІЛДЕ [САРША ТАөлген сегіз ағаңның қуарған сүйегін тауып
алсаң болмай ма?— дейді кемпір (ҢЕ). Та- МЫЗ] Жаздың нағыз ыстыц кезі (шілделансын жауға малы, дауға басыі Циылсын ден кейін күнніц ыстығы цайта бастайды).
ңырың буыннан цыршын жасы! Осының Жаз болса, жердің жүзі жайнап тұрған,
бэрін ңылған Оспан ағам Жібермес, кұдай Ән шырқап бұлбұл құстар сайрап тұрған.
Болғанда цырыц күн шілде, сарша та-мыз,
білер көздің жасы! (С. Т.).
Ыстық боп жердің жүзі кайнап тұрған
ДЫРЫ ЖОҢ Икемсіз, епсіз. Сыбырдан (Ңән). Бадам кедей, Бадам кедей! Майлыбасқа сыры жоң, Шаруаға цыры жоц. Өті- ны ағызасың адам демей, Цырыц күн
рік, өсек мақтанға Ағып тұрса бейне су шілде кезінде тасың кұрттап, Жатар ең
(Абай).
дәрет суға шамаң келмей (М. Сұл.).
ҢЫРЫ ЖЫҒЫЛДЫ Күйі тайды. ДаҢЫРЫҢ КЕМПІРДІҢ ҢЫЛАУЫНАН
мысңа тығылған халықтай емес, әзір бұ- ЖИЫЛҒАН д и а л. Цырыц ру, эр түрлі
лардың цыры жытыла цоймапты (Ә. Н.).
(Шығ. Қаз., Болын.).
ҢЫРЫ [ДЫРЫН] КЕТТІ [ҢЫРЫН
ҢЫРЫҢ ҢАБАТТАНЫП ОТЫРДЫ
АЛДЫ] Шаруасы цырсыцца шапты, бере- Ренжіп, кейіп, цырыстанып-цұрыстанып
кесі цашты, ісі сәтсіз болды. Қыры кеткен- отырды. Жолшыбай, соңыра ңызды алып
нің иті қырын жүгіреді (Мақал). Түу, цы- барғанымда, цырыц кабаттанып отырса,
рымның кеткені-avi1— деді ... өзіне-өзі кей- тағы қиын-ау деген ойға да келдім (Ә. Ә.).
іп, өкінішін үй ішінен жасырмай (ҢӘ).
ҢЫРЫҢ ҢАЗАННЫҢ ҚҮЛАҒЫН ТІСЖол болмайын дегенде, бәрінің цырын кеТЕДІ Цыдырымпаз кісі туралы айтылады.
тетін әдеті ғой (Ғ. С.).
Бұл бір цырыц цазанның цүлағын тістеп
ҢЫРЫҢ АЯҢ СУ Бүл жерде ацын не қалған бір сорлы, таң атқаннан күн батсер жауынды эсірелеп айтып отыр. Мұры- қанға
дейін өстіп қаңғырады да жүреді
ны Мұзбалактың көкте мүлгіп, Актасты (AT).
аспанға әдей тірелгендей. Ңар кете карлы
ҢЫРЫҢ ҢҮБЫЛДЫ Сөзінде тұрмай,
аланы ңақ айыра, Ңаптағай қаптай көшед
Бүйенді өрлей. Түйірлі бұршак нөсер бәтуасызданды, сан алуан күйге түсті.
ұшықтайды, «Ши ұшың», «цырыц аяц су» Оның цырыц цұбылып отыратын әдеті
емес пе? (АТ). Осы бір кішкене сырық сажібергендей (I. Ж.).
ғымға шомыльш, кейде... толқынмен алысҢЫРЫҢ БІР ШӨПТІҢ БАСЫ БОЛ- ңан түйелі адамға ұқсап, цырыц цүбылып,
САҢ, АҢ БАСТЫ ҚАРА ҢОЙДЫҢ ДУМА- ертегідей ғажап сұлу көрінген (3. Ң.).
ЛАРЫ БОЛСАҢ, АҢ СӨЙЛЕ! к ө н е. Жо- Татьяна әнін шырқағанда, Әйгерімнің даулаушының сапарын, аіман-есендігін, не бір сы цырыц цұбылды... даусы аса әсем, шаоциға барысын, я болмаса, жоғалған мал- рықтап шықты (М. Ә.).
мүлікті болжау үшін цұмалацшылар, балҢЫРЫҢ ҢҮРАУ [ҢҮРАҚ] 1. Тозығы
гер, бацсылар, тәуіптер цүлалац ашады.
Бұл фраза сондайда цүмалацца сыйыну жеткен, ескі жамау-жасцаулы. Осы кезде
алыстан шырңаған әнді ести түсіп, Есбиретінде айтылады.

КЫ РЫ К
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кенің кызы Сакыш жыртык жабу үстінде
цырыц цурау болтан ескі көйлегінің тізесін жамай отырып, үн сала алмай, ңысылып жылайды (М. Ә.)- 2. Бір тектес емес,
ойдан-цырдан цүралған. Олар Әмір жинаған шаруалар және байлар мен ңұлаңтьщ
ңұйрықтары, молдалар, қысңасы цырыц
цүрау топ еді (С. Ай.). Кала осылайша безенген. Ың-жың көпшілік. ¥лт-ұлттан жиналған цырыц цүрац көпшілік (Ғ. Мұс.).
ҢЫРЫҢ [ҢЫР] ПЫШАҚ БОЛДЫ Таласып-тартисты, араздасып, ала ауыз бол
ды. Түокен жан сондай күйге сұм жалғанда, Ескіден енді ойлансақ, тегін жан ба?
Ңыдыр жан қырық кісімен цырыц пышац
боп, Ел таппай өте берген неге арманда?
(I. Ж.). Әй, сол үйді койшы, цырыц пышац
болады да жатады (AT).

ҢЫРЫНА [ҚАЬАРЫНА] АЛДЫ ©
ҢАЬАРЫН ТІКТІ Жаман ниетпен цысым
көрсетті. Жаз бойы Бөвенші мен Борсаққа
Кұнанбайдың қабағы келіспеген. Қырына
ала берген (М. Ә.). Ұлық қай ауылға сияз
ңұроа, сол ауылды цаһарына алған (М. Ә.).
ҢЫРЫН КЕЛДІ Ңарсы келді, ци-царлыц етті, теріс царады. Түзу кел қисықңыңыр, цырын келліей, Сыртын танып іс
бітпес, сырын көрмей, Шу дегенде құлағың тосаңсиды, Өскен соң мұндай сөзді бу
рый көрмей (Абай). Жан бұзбаған сөздерін, Қырын келген кісіге Тіккен олар көздерін (Жамбыл).
ҢЫРЫН ҢАБАҢ ЖАСАДЫ Араздастырды, жауыцтырды. Өрбітіп өсек сөзді
өз бетімен, Жасады талайларды цырын цабац (Т. Ж.).

ҢЫРЫҢ [ҚЫР] ПЫШАҢ ҚЫЛДЫ
[ETTI] Біреуді-біреуге айдап салды, араздастырды. Өзге егіз болғанда, ңұдай жеке,
Алдына ата-анаң ол бір Меке, Ңырың үйліні цырыц пышац цылып едің, Өз асың да
бұзылды-ау Өскен-еке (М. Ә.). Ыбырай мен
Жаппас «Ңоңыр» аулын цырыц пышац
цып іңырылыстырып мүддесіне бір жетті
(Б. М.).

ҢЫРЫН [ҢЫРЫС] ҢАРАДЫ Үнатпады. Достардың, бірақ, көбі келмей ңалған,
Цырын царап құйрықты сыртңа салған,
Келген достың көбінің жүні жығық, Бан
ги күріл де жоқ, дүниені алған (С. Т.).
Үлжанның, өсіресе, камығатыны мына ке
ле жатқан Бөжейдің асына да Ңұнанбай
биыл қалыпта цырыс царап, шырай беретін емес (М. Ә.).

ҢЫРЫҢ САҢҢА ЖҮГІРТТІ Сан түрлі
цүбылтты. Кейін әлі айтңанын жұрттың
көзінше цырыц сацца жүгіртіп, өзіңді
ажуа етіп береді (Н. Баян.). Пәленше айттыны қырың құбылтып, цырыц сацца жүгіртіп жеткізер жел өкпе зуылдаңтар бар
емес пе (AT).

ҢЫРЫН ОТЫРДЫ Бетін басца жацца
бүрып, бүйірін бере отырды. Тек Қайырбаев ңана Біләловқа да, басңаларға да цы
рын отырған бойында екі жақтың да сөздерін зер оала тыңдап, алғашңы қылығынан өзгерместен қалды (Ә. Нұр.).

ҢЫРЫҢ СІДІК Ойнастан туған бала.
Ертеңді-кеш құдайдан бір жапырақ етіңді
адалынан бер,— деп тілеп едің. Ңұдайым
[бала] берсе де, цырыц сідік дып беретін
болды ғой!— деді Үмсындьщ (Ң. Тай.).
ҢЫРЫҢ ТЕСІК Сау-тамтығы жоц. Дэмекұлдың әкесі Таңсық деген кісінің цы
рыц тесік, ырымға бір бүтін жері жоқ кішкене ғана қара лашық үйі болады екен
(С. Е.).
ҢЫРЫҢТЫҢ ҢЫЛАУЫНАН 1. Өзгеше
жаратылған; көп асылдың сынығы. Секілді тұрпаттары сайьш қыран, Сарқылып да
ра шықңан жүзден, мыңнан. Түрлі елдің
түстерінде кескіні бар, Қырыцтыц құралғандай цылауынан (Ғ. О.). 2. «Қырыц темірдің цылауынан» деген тіркес жеціл мінезді әйел туралы айтылады.
КЫРЫҢ ҮЙДІҢ КЫЛАУЫНАН Сүйегі
сынған адстға цырыц үйден ас әкеліп бе
ру ырымы туралы айтылады.
ҚЫРЫМНАН КӨРДІ [ІЗДЕДІ] Алыстан, кез үшынан байцады; жердің түбінен
іздеді. Байқасам, біздің осы ңазаңтікі Бо
лады жеңіл мінез қыз, жігіті. Биязы, толық ақыл, із баққаны аз, Қырымнан көретүғьін көзі жіті (Б. Із.). Өзің білмесең,
білгендерден үйрен, Қырымнан іздеп барсан; да Жалғыз ауыз білімді (ШС).

ҢЫРЫН [САҒЫЩ СЫНДЫРДЫ ©
ҚЫРЫ [САҒЫ] СЫНДЫӨЖҮНІ ЖЫҒЫЛДЫ Беті цайтып, көцілі төмен болды,
кәңілі басылды, жүдеп цалды. Әуелі сиырды әкелдіріп, одан шөпке жұмсап жібергеніміз екеуінің де цырын сындырып, көпшілікке бір жығып бергендей болды
(Ғ. М.). Сатан сенің не ойың бар дегендей,
Есжанға қарады. Есжан алғапхңыдай
емес, цыры сынып ңалынты (Ғ. Мұс.). Му
ллам әлгіндей ә десе, мә деп өзінің мінез
білдіргеніне іштей өкінгендей цыры сы
нып ңапты, татуласпаңшы (3. Ш.).
ҢЫРЫС СӨЙЛЕДІ Қисыц жауап берді.
Мұнысына риза болып кеткен Сейіт кешеден бері мұнымен цырыс сөйлесіп жүргенін жуа жауап берді (Ғ. М.).
ҢЫРЫС МОЙЫН Еесірлі, кесапат. Аяғын кердең басңан дөң жауырын, цырыс
мойын жаңағы кісі (Б. Қыд.).
ҢЫРЫСЫ ЖАЗЫЛДЫ Ашуы тарады,
көңілі жадырады.— Е, ит сабаса ңайтеді
екен? Қатын мен итті қазақтың қай еркегі
сабамаған дейсің?— деп Кәлен күліп, Қүдайменденің цырысы осы бір эзілмен опоңай жазылып кетердей көрді (Ә. Н.).
ҢЫС БОЙЫ ¥зац цысца, цыстай. Талтаяқ қазір осында жұмыскерлердің бірліжарымды кой-ешкісін бағып жүргені де,
Мұсақайдың цыс бойы осындағы жұмыс-
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керлердвн ұрлап-жарып жегендерін төлеп
жүргені де рас еді (Ғ. М.).
ҢЫСҢА ЖІП КУРМЕУГЕ КЕЛМЕЙДІ © ҚЫСҚА ЖШ БАЙЛАУҒА КЕЛСЕ
ДЕ КҮРМЕУГЕ КЕЛМЕЙДІ Жоцтыц кәп
нэрсеге ерік бермейді деген 'мағынада.
Жанталасып жүріп тапқан ақшаң, мұқтажыңның біріне жетсе, біріне жетпейді.
Цысца жіп күрмеуге келе ме? (С. С.). Шырарым, цысца жіп байлауға келсе де, күрмеуге келмейді деп, шолак, шауңардың
құйрығындай серпуге келмес шаруа күйіміз бар (AT).
ҢЫСҢА КҮНДЕ ҚЫРЫҢ ЖЕРГЕ
КОЙМА ҢОЙДЫ Цайта-цайта бәле туар
айла-шарға тұзағын цұрды. (Бұл жерде
неше түрлі ңулық-сұмдың ойлау бейнеленіп тұр). Ант ішіп күнде берген жаны ңұрсын, Арын сатып тіленген малы құрсын.
Цысца күнде цырыц жерге цойма цойып,
Ңу тілмен ңулың оауған заңы ңұрсын
(Абай).
ҢЫСҚА КҮНДЕ ҢЫРЫҚ ӨЛДІ Цайтацайта цорлыц көре беру, үятца цала беру
туралы айтылып гұр.— Құдіреті жүріп
тұрған кісілер оған ңойды ма,— деп, ол
деміккендей боп тоқтады да, цысца күнде
цырыц өле бергесін, тым болмаса, бірін
өлтіріп, жастығымды алып жатқым келді.
Қадірлі ана, біздің жайымыз осы,— деді
(Ә. Н.).
ҢЫСҢА КҮНДЕ ҚЫРЬЩ ШАПТЫ
Қайта-цайта цоцацдап мазасын алды.
Егер Кене шын қазаң елінің ңамын ойласа, маңайындағы қазаң руларын цысца
күнде цырыц рет шауып неге маза бермеДІ? (С. М.).
ҢЫСҢА ҢОЛ [ҚОЛЫ ҢЫСҚА] Жетіспеушілік, жоцтыц, кедейлік туралы айтылады. Өз үйіңнен тоярға цолың цысца, Ac
берер ауылды іздеп жүрдің босқа (Абай).
Бар малынан айрылып Елсізде жылап, тарықты, Туысқансыз, туғансыз Цысца цолды бишара Қайғыменен жабықты (Н. Б.).
ҢЫСҢА ТАҢДА ҢЫРЫҢ ТҮРДЫ
Үзакты түнге тыным ал,мады, цысца тунdi цайта-цайта түрып өткізді. Цысца таңда
цырыц түрып емізген ана мейірі ғана шаршаудан ңұтңарса керек (AT).
ҚЫС ҢЫЛШЫЛДАП ТҮР Цыс цатты
болып, цацап түр. Ақпан мен қаңтар —
цыстың цылшылдап тұрған кезі еді (С. С.).
ҢЫСПАҢҚА АЛДЫ [САЛДЫ] Циыншылыцца үшыратты, цысын көрсетті. Ақтың ңосыны қызыл ту көтеріп Танабайдың
аулына түсті. Азық-түлік, киім-кешектерді
қолмен ала бастады. Жаңсы ат қарап,
жылқы табынын іздеп, ауылдағы катынбаласын цыспацца алды (С. С.). 22 октябрь
күні немістер Лысенконың батальонын тар
цыспацца салып, айнала қоршап алды
(Б. Мом.).
ҢЫСПАҢҚА ТҮСТІ Цысым көрді, циналды. Ңылыш пен мылтыктың цыспағы-

ңытығы

на түсіп есі шыққан Әубәкір солдаттардың
күлгенін естіді (Қ. Тай.). Бұл аздай оның
үстіне көңілсіз әңгіме әке мен шешеге жетіп, байгұс, басы цыспацца түсті (М. И.).
ҢЫСТАН ШЬЩТЫ Жазғытұрьж кезге
ілінді, суыцтан, бораннан аман цалды. (Көбіне, малга ңатысты айтылады). Сөйтіп,
түлкі ду цыстан шығады (ҢЕ). Арық-тұрақ
та ілініп цыстан шыцса, көкке аузы тиген
соң, жетіліп кетер еді (AT).
ІЩСТЫҢ [ҚЫС] КӨЗІ ҢЬІРАУ [-ДА]
Цатты суыц, аяз. Сопы агасының екі ңара
атын алған жау алыста емес, цыстың көзі
цырауда алыс жерден үры келмейді
(Ә. Н.). Цыс көзі цырау деген емес пе, кешегі боранның сықырлаған аязы бері ңараган жоң әлі (ЛЖ).
ҢЫС ЫЗҒАР, ЖАЗ ШАҢ ТИМЕДІ
Циыншылыц көрмеді, жаны циналмады.
Цыс ызғар, жаз шаң тимес, Алатаудың
аруы ем, Ңараның қаны — бекзат ем. Сол
басымнан күн өтті (I. Ж.).
ҢЫСЫЛТАЯҢ КҮН ТУДЫ Цысылшаң
заман, хауіпті шац туды, ауыртпалыц түсті. Цысылтаяң күн туса, бірігіп кетерліктей жағдай жасады (I. Е.).
ҢЫСЫМ БЕРДІ [КӨРСЕТТІ, ҢЫЛДЫ,
САЛДЫ] © ҚЫСПАКҚА АЛДЫ [САЛ
ДЫ] © ҢЫСЫМҒА ТҮСІРДІ Жазалады,
азапца салды; циыншылыц, таршылыц
көрсетті. Байлап ңойып бұгаулап, Сілкіледі сұрауға ап, Цысым берді, қинады:
«Ңызмет ет, бізде болі» (Ө. Т.). Мөнтен
бірінші бөлмеге кірісімен, Макалкин қарсы түрегеліп балагаттап, боқтап, біраз
сабап, цысым цылып сәкі астына жатқызыпты (С. С.). Сел күшіндей сол күшім.
Салсын ханға тар цысым. Өз дарының қызығын Өзі көрсін жақсылап, Оал мойнына
қаргысын (М. Э.).
ҢЫСЫМ КӨРДІ [ТҮСТІ[ Жаны циналды, азап көрді. Бала көп цысым көріп,
дарға тартылар мезгілде шынын айтты
(ҢЕ).
ҢЫСЫР ӘҢГІМЕ [КЕҢЕС, СӨЗ] Берекесіз, түйінсіз, еріккеннен айтылатын бос
сөз. Аңдыганы цысыр әңгіме, пыш-пыш,
сыбыр, ңыбыр-жыбыр (С. Т.). Ңарт пен
Тұрағұл арасындағы цысыр сөз жолды
ңысқарта түскендей, алыстагы от жақындай түсті (С. Бак,.). Енді сөз бітіп, жұрт
цысыр кеңеске кететін тәрізді. Абайлар
іске асыгып, тұрып кетісті (М. Ә.). Бас қосқанда цысыр сөзбен уақыт алдырганша,
орталықтан келген мына жігіт те тұр, шаруашылыңтарының жайын
сөйлеңдер
(Б. М.).
КЫСЫР БҮЛТ Жаумайтын көшпелі
бұлт. Көп ұзамай көк жүзін кілегей цы
сыр бүлт шарбылады (Ә. Н.).
ҢЫТЫҒЫ БАСЫЛДЫ Жуасыды, бастыцты; үйренді. Биелердің желіні жаншылып, цытығы басылып жуасып ңалган
(Ғ. Мұс.). Кеш байланған ңара ңұлақ ңұ-
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лындардың, ңулың биелердің цытығы әлі
басыла қойған жоқ (F. Мұс.). Әуелі оңашада цытығын бас, Дәл саған ңарсы болсын
қай туғаны (Ж. Ө.).
ҢЫТЫҒЫНА
[ҢЫШУЫНА]
ТИДІ
Ашуын келтірді, намысына тиді. шабына
түртті. Ңұрдас жігіттер бірі-бірінің цытығына тие әзілдесіп отыр екен (AT). Өзі бір
келіскен аса үлкен аю екен деп Жарңұмар
сөзінің аяғында әдейі Жөнгүдейдің цышуына тие сөйледі (С. Б.).
ҢЫТЫҒЫН ТАПТЫ Тілін. көңіл цалауын дұрыс тапты. Алатаудан арындап
Асқан судай ңұлатпай, Ңыбыршыған көңілдің Қытығын таппай сұратпай (Жамбыл).

ҢЫШЫҒАН ЖЕРШ ТАУЫП ҢАСЫДЫ Дөп түсті, діттегенінен шыцты. Көптің ойы — мың, сенің ойың — бір. Мың
ойдың бір ой цышыған жерін табу оңай
емес. Менің баяндамадан қашқалаңтап
отырғаным да сондықтан,— деді Сырбай
(С. М.).
ҢЫШЫҒАН ЖЕРІНЕ ТИДІ [ТИШ
KETTI] Жараның аузын ашты; ызасын,
ашуын туғызған жайды айтып қалды;
көңіліне түйіп цалғанды цозғап жіберді.
Шырағым, иттің цышыған жеріне тиіп
кеттің-ay, өзі де ұрынарға қара таппай
отыр еді, ит ашуын тыркадан алады деп,
саған тарпа бас оалғаны сол. Ренжи кер
не!? (AT). Тулап кетті ғой, цышыған жеpine тидің білем (AT).

л
ЛАҒЫНЕТ АЙТТЫ [ЖАУДЫРДЫ,
ОҢЫДЫ] Қарғыс айтты, сөге царғады.
Тек соңғы күндерде Сармолла десе тұтана
жөнелетін белгілі халфе, қари, мәзін қысңа
ғана бір-бір ауыз сөзбен Сармоллаға лағынет айтысты (М. Ә.). Ңұлазыған яоалғыздың жүрегімен барльщ басы аман, жаны
раңаттағы болыс сияңтыларға мың рет
лағынет оцып, ңарғыс айтты (М. Ә.). Барлығы басын ұстап, шегін тартты, Көргенде
бұл сияңты ғаламатты, Таптаған адам
арын аяғына, Жаудырды Гитлерге лағынетті (Ң. Сат.).
ЛАҒЫНЕТ ҚАМЫТЫН КИДІ [ІЛДІ]
Ңарғыс атты, ел царғысына, наласына
үшырады. Ңарғағаны Ңалдаман ба еді,
сол елдің? Жоқ, Көкенай еді. Сол Көкенай
ел ңарғысын алып, лағьінет цамытын киіп
еді (М. Ә.). Өне бойы мойынға іліп, Лағынеттің қамытын, Жүре бермей іріп-шіріп,
Біл езетін жауың кім? (Б. М.).
ЛАҒЫНЕТ ТИСШ! [АТСЬШ, БОЛҒЫР] қ а р ғ ы с. Ел наласы ұрсын деген
мағынада. Жаңсылық көрме Лағынет атсын сені (3. Ш.). Сырым: Лағынет болғыр
адамның малы. Лағынет болғыр, сары бо
та! (М. Ә.).
ЛАЖ ЖАСАЙ АЛМАДЫ, ЛАЖ [-ЫН]
ТАППАДЫ © ЛАЖЫ ҢАЛМАДЫ [Қ¥РЫДЫ, ТАУСЫЛДЫ] Амалын-шарасын
таппады, ретін, орайын келтіре алмады.
Шофер киімдерін шешіп тастап, суға түсіп, машинаның моторын әрі-бері шұқылап вөріп, ешбір лаж жасай алмады
(А. X.). Мысы құрыған Баймұрат басқа лаж
таппай: Әй, қан жауғыр-ай, ал!— деп үш
теңгелікті лақтырып тастады і(М. И.). Ендігісін өзің біл, тура айтпауға лажым цалмады,— деді Василий (Н. Ғаб.). Ақсакалдардың, байлардың алды толқыған терең
су, арты найэа сияңты болды. Лаждары
цұрып, тез елге шықпақ болып күңіреніп
тарқады (С. С.). Бар лажы таусылғандай,
бала көзі жаутаңдап әкеге ңарайды, тұйықтан шығар жол күтіп телміре ңарайды
(М. И.).

ЛАЖЫН ТАПТЫ Амалын тапты;
орайын, ретін келтірді, цисыиын. тапты.
Лажын тап надандықтан безудің! Бәрекелді әне сонда адамдық. Надандыңқа су беретін бұлақтар Жалқаулық пен кәдігүнгі
сараңдық (С. Д.).
ЛАҚАП СӨЗ [ӘҢГІМЕ] Ел арасына тарап кеткен өтірік-шыны белгісіз эңгіме,
цаңцу сөз, цауесет. Жұрт арасында жүрген
лацап сөз кімнің керегін өтер еді (AT).
ЛАҢ ЕТКІЗДІ [ETTI] 1. Ацтарып төге
салды. Жүзге жуық зеңбірек снарядын
төртінші ротаның үстіне лац еткізіп ақтара салды (Т. А.). 2. Барын алдына жайып
салды, ойындағысын айтып салды. Осы
оңиғаны алдына бірден лац еткізіп төге
салмай, біртіидеп таныстырғым келеді
(С. М.).
ЛАҢ САЛДЫ Дүниені бүлдірді, насырға шаптырды. Сол ауыр ш щ басымнан қазір ғана өткендей боп, ащы күй өзегімді
жарып, лаңға салып түр (М. И.). Он екі
жыл бойы адамзатты шулатып дүниеге
ааң салған фашизмнің ңара түнек ордасы... (К. И.).
ЛАҢ ТИГЕНДЕЙ Бэле келгендей. Ол
ожар Оспанның дүмпуіне шыдай алмай,
құдасының сәлемі жеткен сәтте лаң тигендей үйін жығып, асығыс жөнеп кетті
(Ә. Н.).
ЛАҢ ТҮСТІ Бүліншілік кірді. Ағайын
арасына лаң түскелі отыр,— деп, барын
айтқан (М. Ә.).
ЛАП БЕРДІ [ЕТТІ, КОЙДЫ, ¥РДЫ]
1. Лезде тұтанды, жанды; бүрц етті. Оң
үстіне оқ жауып, самолеті лап берген от
ңұшағында қалды (Ғ. М.). Ңурап тұрған
ңамысқа сіріңкенің отын жел үрлеп қалғанда, жалын лап ете түсті (С. М.). Ашуы
бұрң ете түсті. Жақыпбек лап еткен ашуын дереу кейінге сырып, аптыңпай, алкынбай, байыппен сөйледі (М. И.). 2. Тұра үмтылды, бас салды, легімен цаптап кетті.
Атқак оқтан тайынбай Сарбаздар қарсы
лап қойды, Ңұралданған солдатқа Сойыл-
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мен соққы от қойды (Н. Б.). Аяғы бұраң
ңағып бота маймаң, Айтпақтың күреңі
өтті: «Төлебайлап», «Шормандап» көр
Шораяң бурыл өтті, Лап ұрып, қозып кетті жұрт айғайлап (I. Ж.).
ЛАУАЗЫМЫН КӨККЕ ШАҢЫРТТЫ
Бүл жерде даццын цорлап, әшкереледі,
аяғын аспаннан келтірді деген мағынада.
Өздеріңдей хандардың, Ңарны жуан билердің Атандай даусын ақыртып, Лауазымын
көкке шацыртып, Басын кессем деп едім
(М. Ө.).
ЛӘЗЗАТ АЛДЫ [ТАПТЫ] © ЛӘЗЗАТЫН ТАТТЫ Ңүмары цанды, рацаттанды,
цызығын көрді. Әуелі көзді көрсін деп беріпті, Егер көз жоң болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтіп ләззат
алар едік? (Абай). Көлдегі көркем аққудай. Көгінде жүзді 'алтын ай, Шын бір
ләззат тапцандай, Жүректгң бүгін шалкуы-ай (Т. Ж.). Болашақ уалыттың, ең болмаоа, бір минуты оған өлімнен де күшті
бақыттың ләззатын ақтық рет татуға мүмкіндік беретін еді (С. Е.).
ЛӘ ИЛӘҺА ЕЛЛӘ АЛЛА д і н и. Мүсылманның цүдайға цүлшылъщ ету ишараты, бұл араб фразасы: «Бір алладан басца
цүдай жоц» деген үғымды білдіреді. «Лә
иләһа еллэ алла!»— деп, Ашып едім бұл
өмірдің есігін... (Ғ. М.).
ЛӘЙЛІ МЕН МӘЖНҮНДЕЙ Бір-біріне
ғашыц деген мағьінада айтылады. (Араб
жұртының белгілі лироэпосының қаһармандары. Осы тәрізді, ңазақ, т. б. халықтардың Ңрзы Көрпеш пен Баян сүлу сияк,ты, Қыз Жібек пен Төлеген сияқты деген
теңеулер де кездесіп отырады). Ңарағым
қасың қара ңаламдайын, Мен кімге сен
тұрганда алаңдайын? Ләйліге ғашың бол
тан біз бір Мэжнүн, Ертеде Ңозы Көрпеш,
Баяндайын (ХӘ).
ЛӘЙІМ АЙТҚАНЫҢ КЕЛСІНІ Біреуге
ризалыц ретінде айтылатын алғыс. (Бұл
фразаның алдынан, кей уақыт артынан
«аузыңа май» тәрізді тіркес те қосыла
айтыла береді). Түс деген сандыраң емес
пе, қайтесіз соны еске түсіріп... Ңалсын пәлекет сол бетімен түс болып.— Ләйім айтцаныц келсін... Бірақ, қорыққанмен жан
қала ма, түсімді аяңтайын, шешуін сосын
айтарсыңдар (I. Е.).
ЛӘЙЛІП ОТЫР Жағасы жайлауға Ke
rin, мае болып отыр. (Мәз-мейрам сөзінің
теріс мағынасы да келеді). «Шорманның
Оңасы» деп шапты анталап, Бір үйді кыргыз алды — Шабдан манап; Оязы Қараөткелдің Измаилов Бір үйде ләйліп отыр
ішіп араң (I. Ж.).

ЛЕБІЗІН ШАШТЫ Жацсы сөзін таратты. Жүртқа ынтымаң тілеген лебіз шашыпсың. Осы бетіңнен танба, балам (AT).
ЛЕП БЕРДІ Ңуаттандырды, әлдендірді; желіктірді. Өмір жастар жалынындай
Ңұйқылжыта ән қоса, Тамылжытып бұлбұлдай Леп береді жаныма (A. X.). Ңасқа
бедеудің тізгінін біраз босатып леп берді
де, сыдырта жөнелді (М. Ә.).
ЛЕПЕС ҢЫЛДЫ Лебізін білдірді, игі
тілек, жақсы ниет білдірді. Секілді оларңысңа, жарты тұтам, Надандар деп ойлап
жүр өмірді ұтам. Аз өмірді акындык жолға бердім. Лепес цып түкірген соң молда
Мұкан і(С. Т.).
ЛЕПЕСІ ҢАБЫЛ БОЛДЫ Дегені цабыл, айтцаны ем болды, айтцаны келді.
Нұрым тек іауылға басына шалма ораған
біреу келсе: «Ңырықтың бірі ңыдыр деп
еді, лепесі цабыл болмас па екен?»—■деп,
жанына мейіз, тағы сондай тәтті нәрселер
алып, жүгіріп, үшкіртіп жүруші еді (С. Т.).
ЛЫҢ ТОЙДЫ Аузы-мүрнынан шыщанша жеді. Аллаға шүкір, лыц тойдык, ләген түбін жаламай кеттік (Ғ. М.).
ЛЫПА БОЛМАДЫ Қамзау, пана болмады. Көңіл қайратты болғанмен, көне
шекпен етке лыпа бола ма? (М. Ә.).
ЛЫПА ҢЫЛДЫ Лекер етті, бой тасасы етті, жамылыш цылды. Арестант шекпенін қайғылы денесіне лыпа цып кетіп
бара жатқан жалгыз азамат Абай көзінен
ңимас жас шығарды (М. Ә.).
ЛЫПА ТАППАДЫ Лекері цалмады,
цорғаныиі таппады. Бір мезет Ңамбардық
Әшіммен де жолығысқысы кеп лоблыды
да, одан пана етерлік лыпа таппады
(К. О.).
ЛЫП БЕРДІ [ETTI] Тез ци-мылдады,
көз ілеспей цозғалды. Лып беріп түйенің
алдын орағытып өткен Ңұрбан қамшысын үйіре ұмтылды (Р. Р.). Есік тез ашылды да, талдырмаш қара торы ңыз, лып
етіп ішке кіріп, әлдекімнен жасырынғандай есікті жалп еткізіп жауып алды
(Т. А.). Лезде екпін пайда болды. Лып
етіп лезде жел тұрды. Тұншыңтырып келе
жатқан калың маса тым-тырағай жөнелді
(Ғ. Мұс.).
ЛЫПЫЛ ҢАҢТЫ Лыпылдап цолдыаяща түрмады, қыл үстінде түр. Әлі де
лыпыл цағып жүйткіп жүрген Баймағамбет қора жақты да тегіс шарлап келді
(М. Ә.). Әр үйдің тасасынан, әр бұтаның
түбінен жау шыға келетіндей лыпыл цағып саң тұр (Т. А.).
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МАЗА БЕРМЕДІ 0 МАЗАСЫН [ТЫНЫШЫН] АЛДЫ [КЕТ1РД1] Тыныштыц
көрсетпеді, көңілді алаң цылды; ығыр етті. Қалай бұзамыз, күзетші сақиып тұр,
самолет төбемізден төніп маза бермейді
(Ғ. Мұс.). Байдың малын баңқандай, Ңұлақка маза бермедің, Дауылпаз дауыл
ңаңңандай (Жамбыл). Ңандала түнде талап, күндіз бүрге, Бермейді мүңкіп маза
сасық түрме. Түрмеден түзге қарай поли
ция айдап, Тысқары шығарыл сағат бірде
(С. Кер.). ¥пшадай бөркін киген оқшырайтып, Аязбенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, Басын сілкісе,
қар жауып, мазаңды алды (Абай). Біреумен ңойыпты-мыс уәде етіп, Ңапты-мыс ба
ла молда сонда кетіп. Деп алые та, жақын
да таба ңылып, Мазамды алып еді дүңкдүңк етіп (С. Т.). Жаннан көрдім жалған,
наңак, жаланы, Жігерсіз деп кұр мазамды
алады. Жылы жүзін, жұмсаң сөзін көрсетпей, Тағдыр шіркін иарамай-ақ барады
(Б. К.). Қайда жүрсе де, маза бермей к...іне ши жүгіртіп, оның төзімін тауысты
(AT).

май, қой, көнші! (Абай). Бір күн тойса тамағың, Тасқын судай тасасың. Ңарның
ашса бір түске, Салбырайьш солғандай...
Қаласың сүйтіп мазаща (Д. Б.).
МАЗАҢ [ҚЫЛЖАҢ] ҢЫЛДЫ [ETTI]
Келемеж етті, келекеледі, ажуа-тәлкекке
түсірді. Масңаралап мені тағдыр Қылды
мазац не шара? Менің үшін сен жауап
бер, Менде сөз жок; бишара (Абай). Әкееке, өзіңізбен бір жүрмесек, Ноғайдың боз
баласы, мазац цылар (ҢКБС).
МАЗАР [ЖОЛ] БАСЫП КЕЛДІ д и а л.
Алые жерден келді. Берден мазар басып
келді ғой, ауқатңа шақырылады (Ң, орда,
Жан.).
МАЗАСЫ БОЛМАДЬІ 1. Көңіл хошы
болмады, зауцы түспеді, еш нэрсеге кеулі
шаппады; сіркесі су көтермеді. Мына кісінің мазасы болмады ғой, кетейін (Ғ. Мұс.).
Мазасы болмай келе жатңіан Әлібекті қызы тағы мазалады (Ғ. Мұс.). 2. Көңілдегідей жацсы болмады. Тамақтың мазасы
болмай отыр (Жамб., Луг.).
МАЗА ТАПТЫ 1. Тынышталды. Тау
бүркіт қылығына жаза тапты, Азырақ момын аңдар маза тапты. Лацтырған терліктей боп көлге күмпіп, Ңан-қан боп, қан құмар ер қаза тапты (С. С.). 2. Береке тапты.
Бұл жанжалға араласып, не маза табамыз
дедік те, ңайта айналып соғармыз деп атымызға міндік,— деді Науңыш (С. Шәр.).

МАЗА КЕТТІ © МАЗА КӨРМЕДІ ©
МАЗАСЫ КЕТТІ © МАЗАСЫНАН АЙРЫЛДЫ Тыныштыц цашты, кетті (таппаёы); береке цашты, көңіл тыньіштығы цашып, ығыры шыцты. Зиян шекпей қалмассың ондай істен, Мал кетер, маза кетер, ар
бұйырміас (Абай). Сөзіңіз сыпайы екея
Ңұсан мырза, Шақырған ңұрметіңе әркім
ырза. Еліңнің бозбаласы бассыз екен, ҮймеМАЙ БАСТЫ© МАЙРА БӨКТІ Майлей үйді басып кетті маза (И. Б.). Жалынкетті, цатты семірді. Ойлады, ойладап, жанын өртеп оарылған күй, Ңылқыл- ланып
дап ңызға қатты жалынған күй, Ерте-кеш ғанның бәрін етті, Күніне уыс-уыс дән де
септі. Май басып бар денесі семірген соң,
маза көрмей, маза бермей, Аһылап арма- Тауығы
біржолата тумай кетті (Ө. Т.). Ңаныңда жарылған күй (I. Ж.). Сүйген қы- ратаз іркіт
ңұйған местей, майға бегіп лазым жылқышы, аты Жібек, Ойлай-ойлай ңылдап тұрғ,ан
денесін шайқап, ырқ-ырң
сол ңызды кеттім жүдеп, Көргенімше Жібекті тыным таппай, Мазасынан айрылды күлді (Ә. Н.).
қайран жүрек (М. Бес.).
j МАЙРА ЖЫҢТЫ Қолдағы бар^ дәмдіМАЗАҢ БОЛДЫ © МАЗАҚҚА ҚАЛ- сін беріп сыйлады, майлы етке тойғызды.
ДЫ Күлкілі халге үшырады. Ңаңденге бір Нұрым да барын аяп қалмай, «Ае та,
ит кездей боп, Деді: — Әліңді білсеңші, тек!»— деп, келгенді ақ майға жьіғып жіПілмен үрыоар сыйңың жоң, Мазац бол- беріп жатыр (С. Т.).
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МАЙДА ВИКЕГЕ САЛДЫ Маймөңкеледі, жігін жатцызды. Ңұсайынды көрген
соң, қу құйрық Шалматай әңгімені ушықтырмай майда бикеге салып, бұл шіркіннің дәм татқан құдыққа түкіргеніне өкпелегендігін айтңанда, «Оны енді Ңұсайын
араласқан соң тастадым» деген (I. Ж.).
МАЙДАЙ ЖАҢТЫ Жанына жайлы
келді, цатты ұнады, көңіліне цонды. Май
дай жағып барады-ау! Көңіл жарасын ңуғандай! Май сылаудай дәрім мынауі Дәрмен ғойі...— деп Базаралы ынтыға тыңдап
отыр (М. Ә.).
МАЙДАЙ Ж¥ҒАДЫ © МАЙДАЙ Ж¥ҒЫП, СУДАЙ СІҢЕДІ Бойына сіңіп, цүтайып кеіеді деген мағынада. Алып үйренген кісі ғой, майдай жұғады (AT).
МАЙДА ҢОЛМЕН ¥СТАДЫ Жацсы,
ыцыласты, жағымды көңілмен күтті. Сынық көңілім көп кешер, Майда колмен үстасаң. Көңілге түрлі ой түсер, Әр тереңге
нұсңасаң (Абай).
МАЙДАНҒА ТҮСТІ Күреске, айцасца
бел шешіп кірді. Суарған семсер сияқты,
Жастықта жатпа, жайраңда. Найзағай ал
тын қияқты, Майданға түсіп маймаңда
(Б. К.).
МАЙДА ШУАҢ 0 МАЙДА ШУАҢ
ЖЫЛЫ КҮН Қыс, күз мезгілінің желсіз
күн шуацты кезі. Қыстың аяқ кезі. Ңарлы
таудың арасы. Күн майда шуац жылы
(I. Е.).
МАЙҢАНА КӨРМЕГЕН Үлгі, тәртіп,
жиын-топ отырысын кәрмеген, дзнеце көрмеген. (Бұл фразаны сыр қазақтары қолданады). Майкана көрмеген әзілге жоқ
(AT).
МАЙЛЫ КҮЙЕДЕЙ [МАЙЛЫ ҢАРА
КҮЙЕДЕЙ] ЖАБЫСТЫ 0 МАЙЛЫ ППЕКТЕЙ АЙНАЛДЫРДЫ Іші-бауырына ене
жылпылдап, айрылмай цалды, цыр соңынан цалмады. Есіңде болсын, әйел затына
батыл болмай, ештеңе өндірмейсің. Жасканбасаң, өзіңді еркін ұстап, тайлы куйедей жабыса түссең ғана дегеніңе жетесің
(М. И.). Ңатпар беті бір қара «Ңатыным»
деп ие боп. Айырылмастык, өлсе де Майлы
цара күйе боп (Б. М.).
МАЙЛЫ ҚАСЫҢТАЙ БОЛДЫ Мәймөңкелесті, жалбацтасты деген мағынада.
Әзірге екі арамыз майлы цасыцтай болып,
бірге оқып келеміз (Ғ. С.).
МАЙЛЫ ҢОЛТЫҢ, САЛПЫ ЕТЕК Кір,
лас, олац әйел туралы айтылады.
МАЙМАҢ ҢАҢТЫ Қүрдай жорғалап,
айтцанның бэрін істеді, жағымпазданды.
Өмірге өзімен бірге келіп, бірге өсіп келе
жатңан сол кәрі досына жағымпаздықңа
тағы да бас иіп, жаңа ғана өштесіп отырған Мырңалдың алдында қайтадан маймац цацты (Ә. Ә.).
МАЙТАЛМАН БОЛАДЫ Арам болады. Мал иесіне тартпаса^майталман бола-

ды дегөндей, иті үреген, аты тебеген, сиыры сүзеген боп келуін қарашы! (AT).
МАЙ ТОҢҒЫСЫЗ Аса суыц емес, цоңыр салцын деген мағынада. Күздің қоңыр
бір күні, Май тоңғысьіз жып-жылы, Қырман жиын болғанда, Колхоз «Талап» ңамбасы (I. Ж.). Жаңа жылдың басына шейін
<май тоңғысыз болып тұрған .ауа райы, қыс
ортасы ауа ңағынады (С. М.).
МАЙ ШЕЛПЕК ЕТТІ [ҚЫЛДЫ, БОЛ
ДЫ] Әркім жем етті деген мағынада.
МАЙЫН АҒЫЗДЫ [ТАМЫЗДЫ] МАШЫНА [МАНІЫҒЫНА, НӘШІНЕ] КЕЛТІРДІ Келістіріл айтты, шебер сөйледі.
Аң көңіл ағызайыц эннің майын, Жас дәурен шалңып жатқан айдындайын. Астынан алты ңырдың шыққан даусым, Жетсе
екен құлағына қалңатайдың (Қән.). Талай
майын тамызып, Түрлі сырды ағызып, Алдың өзің жазғанды (Б. К.). Түу, ит-ай!.
Сонша ұмытпай жүрер ме бәріні... Әңгіменің майын тамызды (С. С.). Жүгері өсірудің агротехникасын қолмен қойғандай
етіп, майын тамыза айта алатын жас әйглдің өмір мәселесіне келгенде де биік ойлы
екенін көресің (С. Бақ.).
МАЙЫН МІНДІ Күш-көлікті біреуден
уацытша сүрап алып пайдаланды. Ол
ауылдан бұл ауылға, біреуден бір жылқының тайын мініп алып, тамақ асырап, болмаса, сөз аңдып, қулық, сұмдықпенен
адам аздырмаң үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге ңұмар (Абай).
Маған бір жақсы ат беріңіз, майын мінем
де, басын ңайырам (Ғ. Мұс.).
МАЙЫП [МЕРТ] БОЛДЫ Жазатайым
мертікті, оқьіста жарацаттанды.— Мәті
Дәуленге, Оспанға соқтыққан өзің емеспісің? «Ау, жарңыным, олар дүмбі адамдар,
соңтыңпа, мерт боларсыц.һ дегенде, тіл
алдың ба? (С. М.).
МАЙЫП [МЕРТ] ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Жазым етті, кем-кетік жасады. Бәйбішесіне
жаны ашыған бай үйден жүгіре шығып:
«Үстаңдар да, бауыздаңдар мына жайрағырды, тағы біреуді майыті етіп жүрер,
қайдасыңдар, түге!»— деп айқайлады
(А. X.). Аңшы ңұстар аңсыраған кезде көрінген құсңа, аяқты аңға ұмтылып, талпынып, канатын майып цылады (К. Әб.). Мы
на Төлеутаев деген зымиян адам. Ол екеумізді де мерт етеді (М. И.).— Шыдашы!
Сабыр етші, жаным! Ол мерт цылады. Сені, не өзін мерт ңылады. Екеуін де құдай
көрсетпесін маған (Ғ. Мұс.).
МАҢЦАЛ ҢАРА Жылтыраған, мацпал
мата сияцты әдемі цара түс. (Көбіне жылқыға айтылады). Үш ңұлынды ұстап цал
ды. Соның ең кішісі — күміс жүн, мацпал
цара, үріп ауызға салғандай сүйкімді, мінсіз сұлу (Ғ. Мұс.). Үйірі қысырақтың мац
пал цара, Шашыңды күндіз жу да, түнде
тара. Алыстан ат аямай келгенімде, 'Ей,
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Мақпал,
ңырындамай
бермен
қара
(А. Ңор.).
МАҢСАТҚА [МАҚСҮТҢА] ЖЕТТІ
Ойлағанына, дегеніне жетті, ойы орындалды, тілегені болды, арманы болды. Меніңше, жолдастар, бұл комбайнның оол музейдегі комбайндардан айырмасы аз. Рас,
бұл жолдастар біраз өзгерістер кіргізбек
болған. Бірак, ол мақсаттарына жете алмағ.ан (Ә. Ә.). Сілкінеді ңолда тұрып кетейін деп, Ойлаған мацсүтыма жетейін
деп. Жолдан шыққан залым мен дұшпандарды Ңаһар ңылып дегеніме жетейін деп
(М. Ңал.).
МАҚТАҒАНҒА
К...І
ТЕГЕНЕДЕЙ
[КЕРСЕНДЕЙ, КӨНЕКТЕЙ, ШЕЛЕКТЕЙ1
БОЛДЫ Көтермелегенге ісіп-кебінді, бөркі
қара цазандай болды.
МАҢТАМЕН БАУЫЗДАДЫ Қалжьіңды уәж сөзбен імысын цүрта жер-жебіріне
жетті, әбден ұялтты. Мацтамен бауыздадың, күйеу бала,— деп күрсінді Бейсен,—
дұрыс, дұрыс. Баймағамбет ақылды, біз
ақьімақ. Сен ақылды, біз ақылсыз
(Ғ. Мұс.).
МАҚТАН КӨЙЛЕДІ Мацтан құмарлық
жасады, мацтануды машыц цылды. Керек
іс бозбалаға талаптылың, Әр түрлі өнер,
мінез, жақсы ңылың. Кейбір жігіт жүреді
мацтан көйлеп, Сыртқа пысың, келеді көзге сынық (Абай).
МАҚТАН ҢУДЫ [ІЗДЕДІ] Дәріптеуді
сүйді, мацтаншацтыща салынды. Өзіңді
сенгіштікпен әуре етпе, Ңұмарпаз боп мацтанды цуып кетпе, Салпылдап оағым қуған бойыңа еп пе? (Абай). Мацтан цуша,
керек ңу, Ойсыздарға қосылма. Ңойында
ақша, ңолда қой, Күзетке оңай, шошынба!
(Абай). Пайданы көрсең, бас ұрып, Мацтанды іздеп, ңайғы алма. Мініңді ұрлап
жасырып, Майданға түопей бәйге алма
(Абай). Екіншісі өз елінің ішінде маңтанарлық мацтанды іздейді (Абай).
МАҢТАННЫҢ Ң¥ЛЫ Мацтаншацтыц
жецген кісі. Мен мацтанның цүлы емес,
Шын ақылға зорлың жоң. Антұрған көп
пұл емес, Өлім барда ңорлық жоң (Абай).
МАҢТАУ ӨЛЕҢ Віреуді мацтап айтатын өлең-жыр. Ңобыз бен домбыра алып
топта сарнап, Мсщтау өлец айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп,
Кетірген сөз кәдірін жұртты шарлап
(Абай).
МАҚ¥Л БОЛДЫ Дұрыс келді, ұнады.
Аңылы жоқ кісіге аңыл болдың, Дүниенің
бәріне мацұл болдың. Ңұд-ай берген а м и 
ды бір кісісің, Медресе мен мешітке жаңын болдың (ПІ. Ңар.).
МАҢШАР КҮНІ д і н и. Қиьін-кыстау
кез. (Діннің айтуынша, өлген кісіден жауап алатын күн деген ұғымнан шыңқан).
Мщшар күні болғанда, Сауал сұрай келгенде, Жауап таппай тұрғаңда, Тар лахагқа кіірген соң (Д. Б.).
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МАЛ АЙТТЫ Құдай жолыпа мал атап,
цұрбандыц шалды. «Бас басына би болсаң,
манар тауға сыймассың, басалқаңыз бар
болса, жанған отқа күймессің», деп, мал
айтып тілеу ңылып, екі тізгін, бір шылбырды бердік саған (Абай).
МАЛ БАЗАРЛЫ БОЛСЫН Базарға са
тура апара жатцан малдың нарцы, і$үны
көтеріңкі боп тез өтсін деген тұрғыда
айтылатын тілек.
МАЛ БАСҢА БІТЕДІ Вас аманда байлыц цүтаяды деген мағынада айтылып
түр.— Бәсеке, мал жануар басца бітер, Ңына шөп секілді ол тасқа бітер. Үйіңнен ит
жаланып шықпайтұғын, Өзіңдей жатып
ішер насқа бітер (III. Ңұл.).
МАЛ БОЛМАЙДЫ © К...ІНЕ МАЙ
ҢҮЙСА ДА, МАЛ БОЛМАЙДЫ Не істесең де, оңалмайды; лажы жоц деген мағынада. Ауру тым асңынып кетсе, тұңай түгіл, бақайшақ та шіріп түседі. Мұндай кой
мал болмайды (М. Е.). Паразит кұрты
ұзақ жайлаған саулыңтардан туған қозылардың мал болуы да диын, сүті тартылатындықтан, қозысын жарытпайды (М. Е.).
Мұнымен мал болмайсың, шиқаныңның
аузына темекі тарт,— деді біреу (Қ. Тай.).
МАЛ БІТТІ © МАЛҒА БӨКТІ Дэулеті
асты, байыды. Ңайырсыз итке мал бітсе,
Аңңаң ңұрып келгенде, Саумал бермес
ішерге (Б. Ң.). Маған бітсе осы мал, Жанымды неге кыстар ем? Мың теңгені бір
сомдай Ңызығыма ұстар ем (Абай). Адасңанның алды — жөн, арты—соқпақ, Оларға жөн арамның сөзін ұқпақ, Ңас маңғаз,
малға бөккен кісімсініп, Әсте жоқ кеселді
істен биттей ңорықпақ ;(Абай).
МАЛДАС [МОЛДАС] Қ¥РДЫ [Ң¥РЫП ОТЫРДЫ] Тізені алшайта бүгіп, аяғын айцастыра, астына ала отырды. Тақат
басын көтеріп, малдас цүрып отырды.
(Ғ. С.). Сонсоң малдасын цүрып төрге
отырып алды да, Көсеубайды ңасына шаңырды (С. Ад.). Ңұшбегіне карсы, дастарканның бергі жағында, малдастарын цүрып Ңұшбегіне ңарай щалған Есенгелді
мен Саржан (I. Е.).
МАЛДЬЩТАН КЕТТІ Мал болудан
цалды. Мынаны көрдің бе, малдыцтан кетіпті, Тақ түбіне жетіпті. Ыстық қойып,
лоңқаға шаптырып, Өкпесінен әрі әбден
өтіпті (I. Ж.).
МАЛДЫНЫҢ БЕТІ ЖАРЫҚ Әл-ауцаты бар кісінің жүзі жарцын, сөзі өтімді
деген мағынада. «Малдыныц беті жарыц»
дейтұгьін мақалға сеніп, халыңтың түріне
ңарай, ит те болоа, малдыны сөге алмайды дейді (Абай).
МАЛДЫҢ [ЖІГГГТІҢ, ИТТІҢ] СЫРТТАНЫ Ең жацсысы, ең ардацтысы, цаси-еттісі. («Сырттан» о баста айуанаттың аты
болған. Бұл сөздің мифтік мағынасы: «иттің патшасы», иттің сак; құлақ, қабаған,
алғыр, күштісі). Түгі бар жүрегінде кере
қарыс, Жасынан кеудесінде жанган на-
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торы бестіден орамалмен мал сілекей алды
да, тізгінін Ңабыштың долына ұстата can
теріс айналып кетті (ӘМ).
МАЛ СІЛЕКЕЙ ҢАЛДЫ к ө н е. Қолында бұрынғы малдан азын-аулац кана
түяқ цалды. Он бес кісі құралмен Малын
ңуып алыпты, Бір сиыр, бір нар, жалғыз
,ат Мал сілекей цалыпты (Н. Б.).
МАЛ СІЛЕКЕЙІ ҢАЙТТЫ Даумен өналынған, не жоғалып табылған малМАЛ ЖАНДЫ [К¥МАР] 1. Дүниецор, діріп
дың басы толыц болмай цайтцаны туралы
дуние цоңыз. Кітапты молда теріс оңыр, айтылады.
Дағарадай боп сәлдесі. Мал цұфіар көңіМАЛ ТАЙДЫ Басынан бац-дәулеті
лі — бек соқыр, Бүркіттен кем бе жем жесі? (Абай). Ңара сұр адам еді, тапал бой ұшты, жарлылыц күйге түсті, кедейленді.
лы, Мал жанды, баққа құмар, арам ойлы. Әлпештеген ата-ене Қартаятын күн болар.
Не көрік, не сымбат жоң, қара көжек, Не Ңартайғанда жабығып, Мал таятын күн
сүйді, қыздың көзі неге тойды! (С. Т.). болар (Ы. А.).
2. Мал сүйгіш. Мал і(ұмар ңазақтың кәріМАЛ ТАПТЫ Өздігінен бейнет цылып
жасы бұл кезде далада. Жылқыны өріске дүние жиды. ОрынДы іске жүріп ой таппажөнелтіп, өрістен ңайтқан өзге малды ңар- ған, Не болмаса жұмыс ңып ,мал таппаған,
сы алып,— әбігер (Ғ. Мұс.).
Ңасиетті болмайды ондай жігіт, Әншейін
МАЛ КӨРМЕГІР! ц а р р ы с . Малсыз ңұр бекерге бұлғақтаған (Абай).
цал. Мал көрмегір біреулер, жануардың
МАЛТАСЫН [АҢ МАЛТАСЫН] ЕЗДІ
әбден ыңыршағын шығарыпты (Ң. Сат.).
[ЕЗІП KETTI] Бет алды аузына келгенін
мылжыңдады, лағып кетті. ЖапМАЛ ҢОЛДА, Ж АН ¥ЯДА Әзірге төрт сөйледі,
жас басыңмен осынша көк мылжың боцұбыласы тең, уайым-цайғысы жоқ. Мал лармысың,
шырақ! Малтаңды езбей, маган
цолда, жан ұяда тұрған шақта, Тұрады тоқ етерін айт (AT).
айтқан сөзің жарасып-ай. Немене айтыпМАЛ НІАШТЫ Малын орынсыз жүмайтпай, тәңір деген, Дүние бастан өтіп
сады, шығынға батты. Өсек, өтірік, маңбарасың-ай (HI. Ж.).
таншақ, Еріншек, бекер мал шашпац, Бее
МАЛ ҢУДЫ Пайда табудыц, дүние та- дұшнаның білсеңіз (Абай).
будың соңына түсті. Дайым барымтамен
МАЛЫМНЫҢ Ң¥ТЫ [БАСЫ] к ө н е.
мал цумац, ауыл шаппақ, бірде бұл ел, «Қасиетті» жануар, малдың үйтцысы. Мабірде ол елмен жауласпаң, қырқыспақпен лымныц цүты еді Торы айгыр, сатпаймын
күні кешіп өскен (Абай). Талаптың ішінде (AT).
'
адам баласы, көбінесе, басына кэдір іздеп,
МАЛЫНА Қ¥РЬЩ, БАСЫНА СЫРЫҢ
сол талапта болады. Біреу мал цуып жаОЙНАТТЫ Зорлыц-зомбылыц көрді; тетыр (Абай).
жеу, цағажу көрді. Малыца цүрыц, басыңа
МАЛ Қ¥ЛАҒЫ САҢЫРАУ 1. Ешкім сырыц ойнатса, шыдамдылық — ездік таде естімесін, «жабулы цазан жабуымен» ғы (Ғ. Мұс.).
цалсын деген мағынада. Мал цұлағьі саМАМЫР АСЫП БАЙ БОЛДЫ Шалцыңырау, ести көрме, тәңір-ау (AT). 2. д и а л. ған дәулетке кенелді. Мамыр асып бай
Мал естімесін (Орал, Жэн.). (Малды сою, болдың, несібеңді жұрттан тіледің (Д. Б.).
т. б. жағдай әңгіме етілгенде, мал естісе,
МАНСАП ҢОНДЫ Дәреже, атаща ие
«еті дашады», «берекесі кетеді» деп үғып,
әуелі осы фразаны айтып алу салт бол болды. Бұлардың зар тартңаны Ләйлі —
Мәжнүн, Ізденіп ақырында мансап цонған.
тан).
Зияда, Хорлығайын, Фархад ■
— ІНырын,
МАЛМА ТЫМАҢ Иі түскен, ынжыц Бұл күнде хабарым бар еондай жолдан
тартцан кісі туралы. Есенейдің қолына қа- і(М. Б.).
рап ібагынышты болып, малма тышацтаМАНСҰҢ [МӘНС¥Қ] ЕТТІ [ҢЫЛДЫ]
нып ынта-жігерінен айрылып бара жаткан Жамандьщца балады; жоцца шығарды.
еркекті жек көреді (Ғ. М.).
Өмірінде ңұт орнаган байдан артьщ, Ақылсыз болып жүрсе тамакка тоқ, БілімпазМАЛМЕН КӨЗІН АШТЫ [КӨЗІ НІЫҢ- дан жаңадан форым шыңты, Бұрынғы ата
ТЫ] Мал жағдайын жацсы біліп өсті; ғұрпын қылып жәнсұқ (А. Ңор.).
кішкентайынан мал көріп өсті. Менің шоМАҢДАЙ АЛДЫ Алдыцғы цатардағы,
пандык, жұмысым атадан қалған мұра
есепті, ата-бабам да, өз әкем де далада үлгілі, озат. Ешкім еш жерде атап айтпаса
да, әркім-аң мұны ңазақ студенттерінің
өсіп, малмеч көзін ашцан жандар (ЛЖ).
маңдай алдыеы деген пікірде болды (Т. А.).
МАЛ СІЛЕКЕЙ АЛДЫ к ө н е. ҚолдаН Ңабдыгалидың колхоздың імацдай алды
шығып бара жатцан малдың аузына ора- балықшысы атаньш жүргені де осы еңбекмал салып, сілекей алу дәстүрі. Бейсекең тің жемісі ғой (ЛЖ).
мыс, Ер болды Аманкелді айдыны а сдан,
Жігіттіц бір сырттаны, жас жолбарыс
(О. Ш.). Иттің сырттаны, құмайы ит ала
даадан туады дедің сен (А. X.).
МАЛДЫ ТӨКТІ Бұл жерде барын шашып пара берді деген магынада. Артьщ
дәулет біткендер! Старшин, болыс болам
деп, Ысырап қылып малды төкпеңдер
(Ш. Ң.).
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МАҢДАЙҒА [МАҢДАЙЫНА] ЖАЗДЫ Тағдыры осылай болды, бац-талайына
осы түсті; тағдырдың дегені. Еттен өтіп,
сүйекке жеткен қорлық, зорлык еді. Эйтеуір, соған қарсы бір де болса, ңылыш суырып, оқ аттық. Ңалғаны не болса да арман
емес. Маңдайымызға жазғанын көріп аламыз (М. Ә.). Ңаламайын, жан ата, Сұлуды
да, малды да, Маңдайъима жазған бар Баңытым менің алдымда (Д. Б.). Бар болып
байлар кімді асырайды. Әркімнің жазған
алла маңдайынан (Б. Ңож.).
МАҢДАЙҒА ТИДІ Тацсіретін тартты,
циьіншылығын кәрді. — Жоқ, жолдастар,— деді ол әңгімеге араласа кетіп,—
бұл істі жылы жауып қоюға болмайды.
Өткен жаздағы құрғақшылың маңдайға
ттмпеді ме? (ЛЖ).
МАҢДАЙДАҒЫ БАЙ БОЛДЫ к ө н е.
Жұрттың алдына түскен бай болды. Ңұдай
жолын ңуған деп Ешен сені сыйладым.
Маңдайдағы бай болдыц, Нәпсіңді неге
тыймадың (Д. Б.).

МАҢДАЙЫҢНАН

МАҢДАЙЫ КҮНГЕ КҮЙДІ Азап шекті, цаналды. Маңдайың күнге күйген соң,
Табаның жерге тиген соң (Д. Б.).
МАҢДАЙЫНА БЕРГЕН Бүл жерде ба
ры жанған деген мағынада. Ортақ ед оның
қойы ағайынға Үлесіп жеп жатушы ед
маңайында... Жігіт ед ңұдай берген маңдайына, Мен емес, жұрт мақтаған Исатайды, Қайырын қайыр демей қалайын ба?
(Ш. Ж.).
МАҢДАЙЫНА БІТТІ Бұл жерде бар
болғаны, цолындағы бары деген мағынада.
Атын лауға міндік, мынау елден ңайырамыз,— деді Шөгел.— Лауға басқа ат гауып берейік. Бұл біреудің маңдайына біткен жалғыз аты. Жүйрік атты бекер қинағансыз,— деді Аман (Ғ. Мұс.).
МАҢДАЙЫНАН СИПАДЫ Мүсіркеп
аяушылыц етті; жаны ашып, цажқорына
алды. Ей, шырағым, ұмыттың-ау, осы елгө
келгенде маңдайыңнан сипап, баурына
тартқан кім екенін (AT).
МАҢДАЙЫНАН ШЕРТПЕДІ [ИІЕРТМАҢДАЙ ТЕР Адал еңбек, сіңген бей- КІЗБЕДІІ Бетінен қацпадьі, еркін жіберді,
нет. Аяқталғанын таныдым Заманнан бер- цолын тигізбеді. Қанаттыға қаңтырмай,
гі сарсыған Табан ет, маңдай терімнің тұмсыктыға шоқытпай дегендей, маңдайы(Жамбыл). Жол бойында қазыңды боп, нан иіерткізбей өсіріп еді (AT).
Кездеспеді сортаң, татыр, Топырағында
МАҢДАЙЫНАН ШЕРТІП ЖҮРІП АЛ
менің де көп Маңдайымньің тері жатыр
(X. Ер.). Шырағым, мұның бэрі бейнет ДЫ [ТАҢДАДЫ] Тацдаті жүріп ішінеи ең
жацсысын алды. Көп сұлудың ішінен маңадамының маңдай тері (AT).
дайынан шертіп жүріп алған жеңгең бұл,
МАҢДАЙ ТЕРШЕН ТАПТЫ © МАҢ- осал болушы ма еді! (AT).
ДАЙ ТЕРІН СЫПЫРДЫ [ТӨКТІ] Аянбай
МАҢДАЙЫНА СЫЙМАДЫ Бүйырмаеңбектенді, ерінбей-жалықпай жүмыс істеді, бар күш-жігерін салды, бейнеті сіңді. ды, тұрацтата алжады. Торы ат маңдайыМына жігіттер-ақ айтсын,— деп Кәлен ма сыймады, ұры әкетті (AT).
Мөңке мен Досты куөлікке тарта сөйлеМАҢДАЙЫН КҮН ШАЛМАДЫ ©
ді,— осы күні маңдай тершмен татщан МАҢДАЙЫНА КҮН ТИМЕДІ Басына циадал кәсібімді ңалжалап жүрмін (Ә. Н.). ындыц түспеді. Айдар бұл еркө сұлудың
Сирағымнан су кешіп, өз ңолымнан себіл- бетін жел ңаңпауын, маңдайын күн шалген еді. Мацдай терім төгілген еді. Күрі- мауын тілейтін (3. Қ.).
шім ұсталып, еңбегім еш болып, ңабырғам
менің сөгілген еді (С. Төл.).
МАҢДАЙЫНЫҢ БАРЫ БАР [БЕС
ЕЛ1] © МАҢДАЙЫНЫҢ БЕС ЕЛІ БАҒЫ
МАҢДАЙЫ АШЫҢ 1. Бацыты жан- БАР © МАҢДАЙЫНЫҢ ЫРЫСЫ БЕС ЕЛІ
ған. Олар бірнеше жерлерде талаушылар- [КЕРЕ ҢАРЬІС] Бацытты, ырысы тасыған
дың үстінен шығып ңалып, маңдайы ашыц деген мағынада. Мен ¥лы жүздің белгілі
кейбір бакытты адамдардың жиған дүние- сарысымын, Бадтыбайдын маңдайдағы дәлігі өзіне ңалуына себеп болды (С. С.). рісімін. Мацдайымның бағы бар, Таңдай*
2. Бүл фраза цүжалац салып, бал ашцанда ымның дағы бар (ШС).
жолаушы кеткен кісіге де жолы жақсы,
сау-саламат деген мағынада айтылады.
МАҢДАЙЫНЫҢ АРЫЛМАҒАН [БЕС
Ортасы таң түсті, маңдайы ашыц, екі ңұ- ЕЛІ, БЕС БАТПАН, КЕРЕ ҚАРЫСІ СОРЫ
^лағы түрік, елден хабар күтеді. Бүйірі БАР © МАҢДАЙЫНЫҢ СОРЫ БЕС БАТ
ток — коржыны тоі{. Ңұйысқаны, босаға- ПАН [БЕС ЕЛІ, КЕРЕ ҚАРЫС] Әбден басы көтеріңкі — жолға шығады (AT).
цытсыз, щырыц» цырсыц жабысқан сор
цасца. Көп жыл жүрдім бұзау,. қозы соМАҢДАЙЫ АШЫЛДЫ [ЖАРЫЛДЫ] ңында,
Мацдайымнан арылмаған сорым да,
Бағы жанды, бақытты болды.— Әйгерім, Күл шығарып,
теріп, су тасып, ЖауКәкііай, Ербол, БаймағамбетІ... Мына цо- ыз байдың күңітезек
болдық
ңолында (Ш. И.).
наңтарың болса, Семейдің қалың қала,
Лениннің тура маған, мендей маңдаймол жиындарында бәйгеге түсіп, төселіп Ал,
ының соры кере царыс қу кедейлерге хат
келгендер, маңдайы ашылғандар көріне- жазғанын
айтсайшы (Ж. Тәш.).
ді,— деді Абай (М. Ә.). Асанов: Шын ба,
МАҢДАЙЫҢНАН ЖАРЫЛҢАСЫН!
өй, жігіттер!? Еркек өзіміз десеңдерші.
Жә, бұл қайсысың, сондай маңдайы жары- т і л е к-б а т а. Жолың болсын, ісің оңғарылсын, бақытты бол деген мағынада. Мұлып, алдан кеп тұрған ңайсысың (М. Ә.).

МАҢДАЙЫ
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қаң да шын жүректің төкті жасын, Аялап тымын, Жібек: Бәріміздің де жүрегіміз
алаңанмен ңыздың басын, «Кетсең де жу май ішкендей. Кім білсін, масцара боларен бірге, ңайғы ортақ». Тілегім: «Маң- шыз ба... (М. И.).— Масқара бопты. Әне,
отыз ңой мен ешкінің желіні тілініп қапдайыңнан жарылцасын!» (С. Т.).
деді Дәметкен (М. Ә.). Үйшінің үскіМАҢДАЙЫ ТАСҚА ТИДІ0 МАҢ- ты!—
өткір тілім, Өрді-ойды білмей шауДАЙЫН ЖАРҒА СОҢТЫ Беті цайтты, та- сіндей
ып қасқарасың. Хан жамандап, ңаныңды
уы шағылды; -қиыншылыцца тап болды. төгіп
алып, Шығарма, кызыл тілім, масцаБәсе, ойламағансың. Ң.иыншылық келген расын (Ш. Ж.).
күні \маңдайың тасца тиіп отырған сәттің
өзінде алдағыны ойлау былай тұрсын, бүМАСТЬЩ КІРДІ Маеаттанды, есерленгіннің өзін ойлап отырған жоксың,— деді di. Басы айналды қарғаның Сұмның айтЖарасов Алтаевқа (М. Ә.).
қан сөзіне, Ңуанғаннан бөртініп, Бір масМАҢДАЙЫ ТЕРЛЕП КӨРМЕДІ Шын- тыц кірді өзіне (Абай).
туайттап жүмыс істемеді; бейнет көрмеді.
МАСЫЛ БОЛДЫ Бейнет, ауыртпалыСенің дүниеге келгелі маңдайың терлеп ғын біреудің мойнына салды, кісі есебінен
жұмыс істегеніңді көрмедім І(ҢЕ).
күнелтті. Анасы шығып кетті. Ләззат жалМАҢЛАЙ ҢАРА д и а л. Сор маңдай, ғыз. Ұзақ жыл імасыл болып, капырық
бөлмеге жіпсіз байлап, әбден қажыткан сэ
сорлы, байцүс (Ң. орда, Арал).
ры ауруын ақыры сілкіп тастады (Т. А.).
МАҢЫ ЖІЕЕРМЕДІ д и а л. Жаңылма- Маған масыл болғанмен, ак; көңіл жаңсы
ды, цателеспеді (Гур., Маң.).
адам еді, бишара,— деді Ңадиша ОлжайМАРҒАУ [МӘРҒАУ] КЕТТІ Алыска, ды нұсқал (Ә. Ә.).
көз көрмеске кетті, келмеске кетті. Маған
МАТ БОЛЫП ҢАЛДЫ 0 МАТ ДЫЛ
десе, мәрғау кетіңіз, Керектігің соншалық,
Мұнда бір жан бөгейін деп ойламас (М. Ә.). ДЫ [ETTI] д и а л. ¥ятца цалу, үятты бо
Нетесің боска сұрап Сарыбайды, Сұрасаң лу деген мағынада айтылады.. Сөз білмейсің, жұдырыктай қыздан мат болып цалСарыбайды шэрғау кеткен (ҚКБС).
дың (Шымк., Арыс). Пэленшеге мат болып
МАРЖАНДАЙ ТІЗІЛГЕН Мейлінше цалма,— деді Есеналы (Ң. орда, Арал).
сүйкімді, цатар түзген. Маржандай тізіл- Манат ңыз, сен ңаштың да, таппадым ба
ген жас өспірім қыздар бар екен (ШС).
ат, Күнімде ат таппаған, цылсаңшы мат.
MAP ҢАСҚА Нағыз мыцты. Ңұдай дес Келейін ерді сүйсең, құранды ермен, Үстібергенде, сол әйелі мар цасца бір ұл тап- не көпшік салып қабат-қабат (М. Б.). Ңатты! (Ғ. М.). Сегіз ңырлы, бір сырлы деген тылықтан не пайда, Жаңсылығың басыңмыкты мар цаска, бағлан жігіт болса ке- нан Артылмаған дегізіп, Түбі сөгіс айттырар. Досыңнан көп дұшпанға Көп ішінде
рек (Т. А.).
мат цылар (Жамб., Шу). Мақтансаң, мат
МАРТУ БАСҚЫР ң а р ғ ы с. Әйелдерге боларсың (Мақал).
айтылады. («Марту»— шаман дінінде екі
МАУҢЫ БАСЫЛДЫ 0 МАУҚЫН БАСдабат әйелді босандырмай қинайтын
ТЫ Ңүлары цанды, көңілі көншіді. Ай«жьтн»).
дынды Баян, көл Баян, Аяңда тудым мен
МАСАТЫДАЙ ҢҮЛПЫРДЫ Гүл-гүл бір кез, Басылсын мауцъьм сағынған, Сужайнады, түрленді. Жазғытұры ңалмайды ыңнэн ләззат берші тез! (Ж. С.). Тиінді
ңыстың сызы, Масатыдай цүлпырар жер- бос жіберіп, тағы біраз ойнады. Мауцы бадің жүзі (Абай).
сылған соң, ана жаңтағылардың әңгімесіМАСА [ШЫБЫН] ШАҢҢАН ҢҮРЛЫ не і$ұлақ ңойды (Ғ. Мұс.). Үлбіреген БотаБОЛМАДЫ [КӨРМЕДІ] Тіпті елең цыл- көзді аймалап, бауырына басып, сүйіп, иісмады, назар да аудармады, міз бацпады. кеп, біраздан кейін мауцын басты (С. М.).
Тәуір ат, тәуір соқаны ңалай көбейту ке- Зарлап, боздаған бозінген ботасына крсырек, тым болмағанда, қалай тәуір ңылып лып, мауцын басады (ҚЕ).
ұстау керек, бұл жағын ешкім маса шакМАУ ТАРТАДЫ Бой жетеді, балиғатцандай елец цылмайды (Ғ. М.) Шыбын
ка толады. Ңыз он беске келгенде мау таршащан күрлы көрмейді (AT).
тады, Әке менен шешеге жау тартады
MAC БОЛДЫ [ҢЬІЛДЫ] Асып-тасты, (АӘ).
менмендік күйге түсті, мастанды. МегежінМАУЫҚҢАН МЫСЫҢТАЙ Бүл жерде
дер ұл тумас, Ңайын болмас кабанда. Ба
лам бар деп мае болма, Өзіңнің болсын цызыцца, сезімге мае болу, есецгіреу үғыаяңда (Д. Б.). Ойын ойнап, айт пен тойлап, мында айтылып түр. Мауыццан мысыцтай
Жастықңа болта мае, інім (Ш. И.). Ажал көзі түманданып, ал кызыл бүрте ерні
келсе жатңызар, Маңдайдан басңан ұйқы- кеуірсініп кеткен (I. Е.).
дай. Бендені дәулет мае цылар Ңырауды
МАШЫҢ БОЛДЫ Әбден жаттыцты,
кешкен жылқыдай (М. Сұл.).
дағдыланды, тәсілін білді. Деген бар:
МАСҢАРАСЫ ШЫҚТЫ © МАСҢАРА «Артың тумас, бала атадан», Жүрсің ғой
БОЛДЫ Ңатты үятца цалды; жүрт бетіне сен де соның ізін басып. Бұл сөзді, Жүсіп,
царай алмай, әшкере болды. Назым: Ңор- сізге еттім хабар, Әдейі көңіліңе болсын
қамын. Жаіксы дайындала алмаған сияқ- маиіық! (Айтыс).
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МӘЖБҮР ҢЫЛДЫ [ETTI] Еріксіз көндірді, міндехтеді, Дегенмен, көкейде сайрап тұрған сан ойым, көп толғантңан, кеңілімді алаң еткен жайларды басқалар да
құптар деген, қолдар деген ниет мені ақтарыла сөйлеуге мәжбүр цылды (М. Ә.).
«Өлмек парыз,— деп айтар,— тумақ сүндет, Мойынға ораза, намаз,— дейді, міндет». Алымдар орындауды мәжбүр етер,
Адамға Мұхамбетке болған үмбет (М. Сұл.).
МӘЗ [МӘЗчМЕЙРАМ] БОЛДЫ Шат
болды; цуанып цалды. Халцыңның сырын
өаің білесің де, Ісіне күйесің де, күлесің де,
Ңаласың кейде кейіп, кейде мәз боп, Әйтеуір сол халыкты сүйеоің де (I. Ж.). Ағашңа ңонып қаранып, Ңанатын, жүнін таранып Болмацшы еді, мәз-лейрам, Дейтін
емес қу қайдан, Жем іздеген бір түлкі Кездей келді сорына (Абай).
МӘЙЕГІ АУЗЫНАН [АУЗЫ-МҰРНЫНАН] ШЫҒЫП ОТЫР [Т¥Р] 1. Семіздік
туралы да, цатты масайрау туралы да
айтылады. Исполком бастығының өзі бай
баласы деген. Болса болар, мәйегі аузынан
шығып тұр екен (Ғ. Мұс.). Жұрттың бәрі
тізіліп орындықта отыр... Бірақ өзгеден
бөлек бір-ақ кісі жерде... Екі иініне екі
кісі мінгендей, ұзьін бойлы, толық. Мэйегі
аузынан шыцңан манаптай (С. С.). 2. Кей
жерлерде екі цабат эйел туралы айтылады.
МӘЛІК КЕЛГІР! қ а р ғ ы с . Түйеде болатын ауру. Мәлік келгір, шыбындап қырылып қалғыр (М. Ә.).
МӘЛІМ [МАҒЛ¥М] БОЛДЫ Белгілі
болды, аныцталды. Талақ етіп бұл ғаламды, Болды мэлім кеткенің, Кінәсі жоқ жас
адамды Ңатты сокқан не еткенің? (Абай).
Ғұзыр кып қалыбыңды тұт назарға, Аң
ңағаз тәштит етпе хат жазарға, Адамның
оңашада бәрі білгіш, Түскен соң мағлүм
болар сөз базарға (Ә. Тәң.).
МӘЛШІ ЖОҢ д и а л. Белгілі елее,
аньиf емес. Қоя тұр, әлі мэлімі жоц дой
(Қ. орда, Арал).
МӘМИ [МЭБИ] АУЫЗ Ашыц ауыз, аццау, ынжың.— Сөйтіп,... ұлдарын қоя бердің бе?— дедім.— Ие... Тигем жоқ...,— деді. Мен ашуланып, Байсейітке: — Мәми
ауыз!— дедім і(С. С.).
МӘМІЛЕГЕ КЕЛДІ © МӘМІЛЕМЕН БІТІСТІ Уәжге келіп пэтуаласты, бірімен-бірі
түсіністі. Мәмілемен іс бітер, Бас ңосып
қалса көп есті. Жақсының жолы — жарық
күн, Жаманның жолы — көмескі (М. Сұл.).
МӘМІЛЕ ҒЫП АЛДЫ д и а л. Қарызға
алды, келісіп алды, уәде ғып алды. Біраз
уақыт мәміле ғып ала тұралың (Жамб.,
Шу).
МӘРЕ-СӘРЕ БОЛДЫ Емін-еркін, цуана
асыр-тасыр болу мағынасында. Өзен жағасына келсе, Оепан, Смағұл бастаған көп
кішілеу балалар салқын, мөлдір суда асыр
салып, шулап, ойнап, мэре-сэре боп жатыр
екен (М. Ә.).
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МӘРТЕБЕЛІ [МЕРЕЙЛ1] БОЛІ © МӘРТЕБЕҢ [МЕРЕЙЩ] ӨССІН [ЖОҒАРЫЛАСЫН]! а л ғ ы с. Қадіріц (абырой-беделің)
арта түссін, дәрежең биік болсын.
МӘРТЕБЕСІ [МЕРЕЙ1] АСТЫ [ӨСТІ,
ҮСТЕМ БОЛДЫ] Беделі күшейді, абыройы
артты. Нұри біреумен біреуді таныстырып,
біреу арқылы екіншісінің мүддесін өтеп,
реті келмей тұрған істі қыбын тауып,
жымдастырып жібереді. Ал, мұндай қолға
алған ісін жемісті аяқтап шықса, мәртебесі өсіп, рақатганатын (М. И.). ¥лтпен ұлт
бірлесіп, Мәртебесі күндө өсіп, Зор қуаныш мол табыс, Мол дәулетке жырғады
(Ү. К.). Сал майданға, мені сал! Жау мерейін асырып, бөгелетін жер емес! (М. Ә.).
Сүйерім де, сүйенерім де, тірегім де, жүрегім де сенсің, менің құдіретті Социалистік
Отаным! Ендеше, сенің мерейің үстем бо
ла берсіні (С. Сей.). ІМен сөйлемей, кім сөйлер, Тұрғанда өсіп мерейім! Ере алмаған
заманға, Ақынды аңыін демеймін (Ң. Т.).
МӘ САҒАН [МӘССАҒАН] БЕЗГЕЛДЕК Кенеттен болған цылыц, не күтпеген
бір хабарға кекесіндеу, таңдану мағынасында айтылатын одағай сөз. Мэ саған
безгелдек! Демек, шектес вагонда біреу
болған. Бізді сол бөліп қалдырған ғой...
(Ң. Наж.).
МӘСЕЛЕНІ БҮЙІРІНЕН ҚОЙДЫ Бүл
жерде турасынан, тікесінен деген мағынада. Ыза боп көне күйдің күйігінен, Бөлініп кеткем ескен үйірімнен. Шындықты
шыңнан іздеп шыққан жолға, Қойғам да
шәселені бүйірінен (I. Ж.).
МӘСЛИХАТ Қ¥РДЫ Кеңесті, бас цосып әцгшелесті. Бір тышқан бір түйені
жетеледі, Електеп түйе байғұс кете берді.
Түйені тышқан байғұс жетелеп ап, Мәслихат цұрған екен екеуі енді і(М. Б.).
МӘТБШ БОЛДЫ д и а л. Мүцта.ж бол
ды. Көлік болмай, ңияндыға жету мәтел
болып тұр (Түрікм.: Красновод., Небид.,
Жед., Ашх.).
МӘТЕЛ ҢЫЛДЫ д и а л. Кесел жасады. Жұмысқа мәтел цылма (Гур., Маң.).
МӘУЛЕТ БЕРДІ Қажетке асыруға мөлшерлі, мерзімді уацыт берді. Білгенге, денсаушылық — дәмді дәулет, Мал-дүние, бақдәреже — жалған сәулет. «Өмірге тойдым»
деген ешбір жан жоқ, Кеңшілік аларманы
берсе мәулет (О. Шор.).
МӘУІРТІ БІТТІ [ӨТТІ] д и а л . Уацыты, дәурені, бүрынғы дер кезі жок деген
мағынада. Мәуірті өтіп кеткен кезін көріп
отырсың, ол жасында аса кербез болатын
(AT).
МӘШІНЕ ҚОНДЫ д и а л. Бабына келді. Шайды мэшіне цондырып ішеді (Түрікм.: Красновод., Ашх., Небид., Таш.,
Тедж.).
МЕДЕТ БЕРЕ КӨР Сүйеу, цорғау мағынасындағы тілек. Жалғызымның тілегі
болтай, медет бере көр (AT). Апырмау,
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бұл сұмдықтың мәні қалай? Ханзада ңамырықты неден олай? Ақсарбас айттым,
алла, каң пәледен! Медет бер, мен сыйындым пірлер талай (I. Ж.).
МЕДЕТ С¥РАДЫ Сүйеніш тіледі, жэрдем күтті. Батыр таудан құлады, Алладан
медет сұрады, Іздегені жау еді, Жапанда
жалғыз келеді (БатЖ).
МЕДЕУ ЕТТІ [КӨРДІ, ҢЫЛДЫ] Сүйеніш, тірек цылды, арңа түтты, көңілге тоц
санады. Оқытарсың молдаға оны, Үйретерсің әр нені. Медеу етіп ой соны, Жаны тыныштың көрмеді (Абай). Енді аңғарып
жүрміз, Мағрипа саған деген берік көңілден жаңылар емес. Былтырғы маған айтқан жалғыз ауыз сөзіңді медеу етіп қалыпты ғой (М. Ә.). Кей кезде жан-жағына
көз салды, Жүрісін бөгеңкіреп аз кідіріп,
Жай ғана баяулатып эн қозғайды, Ңамыңдан көңіліне медеу цылып (Ж. С.). Ардақ
әкесінің бұл мінездерін ұнатпаса да, көп
ішінде, ез қасында болғанын медеу цылады і(Ғ. Мұс.).
МЕЗІ БОЛДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫ] Ығыр
болды, ер цашты болды (етті). Абай Оспанның тентектігінен мезі болушы еді (М. Ә.).
Асңар, сені Ңақаң шақырады,— деді Бүркітбай кіріп, Асңардың өзі де сөзден мезі
боп қашқалы от.ырғанда (С. М.). «Осы жұрт
не біліп би-болыс дегенде безек ңағады
екен» деп жүрген Шәбіктің өзі де мезі бол
ды (Ғ. С.). 'Түйсіксіз, міңгірмен оңылған-,
дыктан, оның сабағы ішті пыстырып, Жакыпбекті де, балаларды да әбден зеріктіріп,
М-езі етіп жіберді (М. И.). Ылғи байбаламдап, дырам да, жоям деп Жұман бай ағайындарын да мезі цылып еді (Ғ. М.).
МЕЗІРЕТ ЖАСАДЫ [ҚЫЛДЫ] Белгі
берді, ишара етті. Абайдың ңасында отырған Мағаш ат шабарға, «ол сәлемді айта
бер!» дегендей мезірет жасаса да, Бегдал ы :— Абай аға, өзіңізге ауызба-ауыз оңаіна айт деген Шэкеңнің сәлемі бар еді!—
деді (М. Ә.).
МЕЙМАНАСЫ АСТЫ Асып-тасыды,
көңілі өсіп масаттанды. Ұлғайып қартаяды жастан адам, Әуелі қартаяды бастан
адам. Жеткенін кәріліктің ескермейді, Көңілі өсіп, імейманасы асцан адам {Ш. Ңұл.).
Сығыр-ау, өз тіліңнен болдың қотыр, Са
шина тілеп алып сау басыңа. Жігіттің мей
манасы асып кетсе, Ақырда түспей қалмас
тәубасына і(Б. Ш. Б.).
МЕЙІЗДЕЙ ҢАТҢАН Бұл жердегі мағына: бабына келіп жараған. Сұлудың
астында баласы мен екеуінің арасындағы
жалғыз көк аты. Көк ат — бәйге аты, мүшелі, сұлу жылқы. Өзі мейіздей цатып
жараған, тек, сәл еті жұқалау, бір шабар
ғана еті бар (С. С.)МЕЙІЛІ [ТӘБЕТІ] СОҢТЫ [ШАПТЫ,
ТАРТТЫ] Көңілі, зауцы келді. Баланың
тамаңка мейілі соцпай отыр (AT).
МЕЙІР КЕТТІ к ө н е. Хіейілі тарылды,
ңайырым жасамады, жацсылық цылмады.

Мейір кетті пендеден. Сүйтіп ердің алдынан Аңыл сұрасаң азбассың, Көпті көрген
көнеден (ПІ. Қ.).
МЕЙІРІ ҢАНДЫ Қүмардан шылты,
рацаттанды. Тобымның тартам тартысын,
Жарлының жыртам жыртысын, Мешеудің
мейірін цандырам (I. Ж.). Сұлу Ңамар,
ақын Ңамар, жаным Ңамар, Ңамаржан
оені ойласам ішім жанар. Үлбіреген
аузыңнан бір сүйгізсең, Ішкендей кәусар
суын мейірім цанар (С. Т.).
МЕЙІРІ [МЕЙІРШІ] ТҮСТІ Көңілі,
ьщыласы ауды.— Түсінбейтін адам деуге
болмас... Біраң, мектепке мейірі оңайлыңпен түсе ңоймайтын бір әдеті бар (М. И.).
Тауып айтқан сөзіңе Селт еттім де, серпілдім, Мейірім түсті өзіңе, Бата берсем деп
тұрмын (Жамбыл). Мен-дағы жүргенім
жоң малдан күсіп, Айттым, балам, басыңа
мейірім түсіп (Абай).
МЕКЕДЕН ТАС КӨТЕРІП ӘКЕЛГЕНДЕЙ к е к е с і н. Үлкен бір жүмыс бітіргендей. Йемене, Мекеден тас көтеріп экелгендей, мардымси, шіреніп жатқаның калай? (AT).
МЕКЕНІ САЙЛАУЛЫ Бұл жерде ацын
*о дүниені» (дүние салуды) сәз етіп отыр.
(«Сайлаулы мекен» деп отырғаны — не
ұжмаң-пейіш, не дозак). Арқадан кылдым
жайлауды, Әркімнен алдым байлауды.
Ңиямет күн болғандіа, Ңандай жерде мекенім Мен ғарыптың сайлаулы? (Ш. Ң.).
МЕКЕРЛІК ҢЫЛДЫ Арамдыц, жэдігөйлік істеді. («Мекар»— араб сөзі, қулың,
сұмдық). Ол шіркін, мекерлік цылды, жігіт қой деуші ем, ңара жүз екен (AT).
МЕЛДЕК АТТЫ д и а л. Шамадан тыс
тойды. Су ішіп тұрған ғой деймін, мелдегі
атып түр ғой (Жамб., Луг.).
МЕН ДЕ БІРЕУДІҢ АТҢАН ОҒЫ Жөнжосығына царамай, біреудің шылауында
жүрген, дегеніне көнбісті адам туралы айтылады. Ол да біреудің атқан оғы, мен де
біреудің атцан оғы. Бізден не сұрайсыз
(AT).
МЕНДІК... ТЕЗЕК ТАБЫЛАР к е к е
с і н. Маған да бір бұйырғаны бар шығар
деген мағынада. Шырағым, несіне тарынасың, мендік тезек табылар (AT).
МЕН ҢАЛАЙҒА САЛЫНБАДЫ Мацтануға бой ұрмады, дандайсымады (АС).
Ңайратпен кіріп, жальгнбай, Ақылмен
тауып айласын, «Мен цалайға» салынбай,
Жылы жүзбен жайнасын (Абай).
МЕН — МЕНДҮРМІН,
МЕНДҮРМІН
«Белгілі, аты шыщан» деген ұғымда айтылады. (Ескі әдебиетте кездесетін тіркес).
Мен — мендүрмін, мендүрмін, Мен ешкімнен кемдүрмін (АӘ).
МЕНМЕН КЕУДЕ Өр көкірек, өр мінез.
Нэн, жуан, менмен кеуде, намыс ері, Суық
қол Батыраштың жіібергені. Жалт етті

—391 —

жайдың оты жүрегінен, Кек қайнап, мұз
құйылып жүре берді (I. Ж.).
МЕНІҢ ДЕ ҢОЛЫМА ҢАРҒА ТЫШАР
к е к е с і и. Маған да дүние бітер, сенің де
маған күнің түсер деген мағынада. Менің
де цолыма карға тышар, тұра түр бәлем
(AT).
МЕШҢ ЖАҢСЫЛЫҒЫМДЫ КӨРМЕСЕҢ, КӨЗІҢНЕН ШЫҚСЫН! қ а р ғ ы с .
Істеген. игілігімді білмесең, оңба деген ма
ринада.
МЕНІҢ ҢОЛЫМ ЕМЕС, БИБІ-БӘТИМАНЫҢ [БИБАТПАНЫҢ] ҢОЛЫ д і н и.
Толғатыті жатцан эйелге айтылатын тілек
сөз. Жарьіқтық әжемнің «Менің цолым
емес, Бибатпаныц цолы» деп, осы ауылда
қарнын сипаламаған келіні қалды ма екен
(AT).
МЕҢДУАНА ЖЕГЕННЕН САУМЫСЫҢ © ЖЫНДЫ БОЛДЫҢ БА? Есің ду
рью па? (Парсыша «меңдуана»— кісіні
есіртетін қара дән). Ей, бала! Меңдуана
жегеннен саумысың өзің, неғып есеңгіреп
жүрсің? (AT).
МЕҢІРЕУ ДАЛА Елсіз жер, мылцау
(қу) дала. Сондай ұлыған карлы дауыл астында, елсіз меңіреу дала, Абайдың өзі
туып-өскен сахарасы болса да, қазірде
соншалык мейірсіз, катал, өгей анадай
(М. Ә.).
МЕСЕЛІ ҢАЙТТЫ [ҚАЙТ БОЛДЫ]
Тауалы шағылды, көңілі цалды. Мына жаманды байым бар деп отырады дейсің бе,
осының өзі жігітшіліктен құр емес шығар
деп кыңыр жақтағандардың талайының
меселі цайт болды (В. М.).— Жоқ, уәдені
бер. Ердің құнын, нардың пұлын сұрамаймын... Жасырарым жоқ, осыдан меселімді
цайтарсаң, бұл үйдің табалдырығын аттауым екіталай...— деді Танакөз Жылқыбайға (Ғ. Мұс.). Ұлбосын Күреңбайды онша
шет көре қоймаса да, құлақ кесті ңұл
атанған жоқ-жітікке басын байлағысы
келмей, ретім келмейді деп меселін Цайтарып тастаған (С. О.).
МИ БАТПАҢҚА БАТТЫ Жамандыцца
үрынды. Тілі жаңын, ісі қас, Не сөйлесең
үнатпаң. Сондай досқа ерем деп, Батарсың
миға бір батпац (ШС).
МИДАЙ ДАЛА [ЖАЗЫҢ] Біркелкі цүла дүз. («Мидай», «ай», «ңу», «жапан»,
*сар(ы)», «құлазыған», т. б. «далаға»
анықтауыш болған жерде, олар бір-біріне
синоним ретінде жиі ұшырайды. Бағзы
уаңыт «ңу дала», «құлазыған (ңу) дала»
тіркесі тіршіліксіз, таңыр жазық мағынасьгнда, «жапан дала», «ай дала», «сар(ы)
дала» кең, ен жазық мағынасында көбірек
қолданылады). Жетті-ау, әйтеуір, бір станцияға! Мидай дала, пана жоң (С. Төл.).
Тұнжыраған ңалың ақ ңарды сызып,
поезд Күншығьіс Сібірге қарай дүрсілдеп
жүгіре берді, жүгіре берді. Таусылмайтын
тәрізді жүріс. ¥шы-қиыры жоқ, қаптаған
қайыңды ,мидай дала (С. С.).— Эй, мынау
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не дейді? Осы ел тегіс біледі. Былтыр қыста мына Көзаралдан келе жатқан. Мүз
үсті мидай жазық... (Т. А.).
МИ ЖЕТТІ А цил жетті, білді. (Бұл
жерде ңолдан келу, игеру ұғымы айтылып
тұр). Алло! Алло!— деген не? Кім сөйлейді, шырағым, Мынау темір көмейде? Жетер ме екен, балам, ми?— Деп сұрады
анау шал, Ңасында тұр бір бала (I. Ж.).
МИ КЕГПТІРДІ Бас цатырды, эуре цылды (АС). Пайдасыз ғылымменен ми кептірсе, Дос-жарға мақтан етіп, бұлдап көрер. Жақсы сөз, жадып үміт, төттілікті
Кемітер көңіл ңоймас, кекеңкірер (Абай).
МИ ҢАЙНАР [ҢАЙНАТАР] Аспан
айналып жерге түскендей ыстьщ туралы
айтылады.— Мені айдатып, тағы бір үзік
жапсын дейсің ғой!— деп, Таймас қаркылдап күле, атып тұрды орнынан.— Биенің
сауыны болды, ағытайын, құлын ұшып кетер. Күн бүгін нағыз ми қайнар,— деді
Тоқбайға (Ғ. Мұс.).
МИ ТОЛМАДЫ Ацыл-ойы жетілмеді
(АС). Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі «бұл немене, ол немене?»
деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде,
ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететүғын құмарымызды, ер жеткен соң, аңыл
кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? (Абай).
МИЫ АЛМАЙТЫН АДАМ д и а л. Еш
нэрсеге түсінбейтін есуастау, ацыл-есі орнында емес адам. Менің немерем миы алмайтын бала болып қалған еді (Сем.:
Көк., А.ҚС., Абай).
МИЫ АШЫДЫ [ҢАТТЫ] © МИҒ¥ЛА БОЛДЫ Мең-зең сенделді, басы цаңғыды. Болмаса, согысайың, еліңді жи, Мен
сенен келгенім жок, алуға сый. Қайтамын
қонысыма, қысқасын айт, Эр сөзді айта
бермей ашытып ми (РД). Бүгінгі күн асауларға ноңта киілтіп, тоң мойынның сынған күні сиякты, сондықтан іштегі барлық
карсылық неше түрлі еппен, айламен бол
са да жол тауып, өз дегенін істеу керек
болып отыр, көптің миын, цатырып отырған сол мәселе (М. Ә.).
МИЫҒЫНАН [М¥РТЫНАН, М¥РТ
АСТЫНАН] КҮЛДІ Езу тарта жымиды.
(«Миық» басқа сөздермен қосыльш айтылмайды, мұның о бастағы мағынасы —
«мүрт»). Түнеріп тұл айнала, күн де бат
ты, Ңараңғылық пердесі жерді жапты. Ге
нерал мәз, күледі миығинан, Түскендей
бір батпан зіл иығынан і(С. Сей.).— Күйің
жаңсы ғой деймін, Ңалыкбай, ә?— деді бір
кезде Тілеулес миығынан күліп:— Шаруа
күйің ңалай?— Шаруа деп, не шаруаны
сұрайсыз. Жазатайым катынымнан айрылдым (Ғ. С.). Бөжей мұның ішкі сырын білмеп еді. «Дағдылы ңорңактығы, Ңұнанбайға қарсы шаба алмайтын ежелгі маймаңтығы> деп мырс етіп мүрт астынан күліп
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қойды (М. Ә.). Мұны естіп ишекең де мұртынан күліп: «Инша алла, қара кітапңа
қарап аруак жар болса, бірдеңе қылармыз...»— деп Нұрымның танауын күн бу
рый шелектей цып делдитіп қойды (С. Т.).
Сары бала — Бапсалды Тағы олжа болды
деп, Мұртьінан күліпті. «Бес жүз сом ақша
берсең» деп, Сен жағына шріғам деп, Айтканыма тұрам деп, Бес жүз теңге акшасын
Тағы да алдап қағады (Н. Б.).
МИЫ [МИЫНА] ЖЕТТІ © МИЫНА
ҢОНДЫ Акылы алды; түсінерліктей, ұғынарлыцтай болды. Осы істің кыртыс-қатпарына миыц жете ме? (AT).— Бәсе, солай
ма екен! Қондьі ма миыңа? (Т. А.).
МИЫ ШЬЩТЫ Жер батпактанып, былжырап кетті. Жаңбыр жауьш, жол біткеннің миы шыцты (ЛЖ).
МИЯТ БОЛДЫ © МИЯТҢА НІАҢЫРДЫ д и а л. Болысты, жацтады. Мнят бол
ды, мияттың түбі ұят болды і(Жамб., Шу).
МИЯТ Т¥ТТЫ д и а л. Арца сүйеді, медет түтты. Армиядағы балам хат жазғанда, сіздерге көмектесетін інім бар ғой деп,
кіші баланы мият тұтады і(Алм., Жамб.,
Шел.).
МОЖАБАЙ БОЛДЫ д и а л. Цажыды,
’иаршады (Гур., Маң.).
МОЙНЫ АСТЫНАН КЕЛДІ [АСТЫНА
TYCTI] Оңбай, ойсырай жеңілді, сэтсіздікке үшырады. Кейінгі кесік те осы куәліктен [Абайдың куәлігінен] аттап өте
алмады. Ақыры, Арңаттағы шербашнайда
Тобьщтының Оразбай бай бастаған бар
жуаны мойны астынан келіп жығылды
(М. Ә.). Тұрғьінбайына ңосьт, Абайды да,
бәрін де мойнын астынан келтіріп қаңбақтай ұшырайын!— деді (М. Ә.).
МОЙНЫ БОСАДЫ Арца-басы кеңіді.
Ңырдағы ел ойдағы елмен араласып, Күлімдесіп көрісіп, ңұшақтасып, Шаруа қуған жастардың 'мойны босап, Сыбырласып,
сырласып, мауңын басып (Абай).
МОЙНЫ ЖАР БЕРМЕДІ Жалцаулығьі
үстады, ерінді, кежегесі кейін тартып, жүмысца беттемеді. «Ңызылжар» колхозында
жұмысқа мойны жар бермейтін адам жоқ
дей алмаймын і(Ж. Т.). ... Мен сіздерге бірдеңе айтайын, балалар былай тұрсын, осы
күнгі ауыл жастарының бар ғой, жұмысқа
көбінің мойындары жар бермейді, бәрінің
де әкім болғысы кеп тұрады,— деді Күдері
(М. И.).
МОЙНЫ ҢАТТЫ Іске, т. б. икемі, бейімділігі жойылды. Жастьіңта... бірер қызықты ңуғанда-аң, мойны цатып, буыны
құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай ңалады екен (Абай).
МОЙНЫ ҢАШЫҢ Арасы алшац,
алыс.— Дуаннан мойны цашыц елді елеп
мұғалім жібергеніне, мектеп ашып бергеніне дән ризамыз, соны жаз! (С. О.). Дәуке, осынша не қылды пейлің қашьш? Арқада жатыр едім мойным қашьіц. Атағың

Алатаудай болғаннан соң, Ңұмар боп келіп едім болып ғашық (Ш. Ңар.).
^МОЙНЫМЕН КӨТЕРДІ Бэріне төзді,
көнді, шыдады. Ол жае шағында ескі ауылдағы әділетсіздік, озбырлық ту тіккен,
әлді-әлсізді жұлып жеп жатқдн, «тастаған
шоқпар құлға тиген» заманның кедейге
деген ауыр сыбағасын басынан кешіріп,
мойнымен көтереді (Ң. Ә.). Ңолмен істеген
нэрсесін мойнымен көтеруге жарамау ер
адам үшін неткен пасыңтық (Б. С.).
МОЙНЫНА АЛА ҢАП[ҚОРЖЫН]
САЛДЫ © МОЙНЫНА ҢОРЖЫН ІЛДІ
Тентіреу, цайыршылау мағынасында.—■
Біздің мойнымызға ала цап салғың келіп
еді, мақсатыңа жеттің, Божыбай (ШС).
Үстіне шекпен кигізіп, Аң таяғын таятты,
Мойнына цоржын ілгізіп, Елден тамаң сұратты (Ш. Ң.).
МОЙНЫНА АЛДЫ 1. Айып-кінәсын
шойындады. Үһілеп, өзі-дағы уайым жеп,
Ісінен өткендегі ұялып кеп, Айыбын ақырында мойнына алды, «Менен де мал жақсы»,— деп,— жейтұғын шөп і(Т. I.). 2. Міндетті болды. Үй жұмысын ол өз мойнына
алып, қалғандарымыз басқа шаруамен айиалыстық (AT).
МОЙНЫНА АРКАН САЛДЫ Күштеп
көндірді. Салбыраған таз күйеу, Келіп жа
тыр қойныңа, Теңсінбесең сен оны, Салар
арцан мойныңа (М. Ңал.).
МОЙНЫНА АРТТЫ Міндеттеді, мәжбүр етті. Райнимен соңғы жолығу, соңғы
хабар, осы ауыр салмақты менің өзі сынғалы тұрған мойныма тағы артты, мені
өмір т.асқынының мұздай суьщ құшағына
итере түсті (Ж. С.). Мен қайтейін киғаш
ңара қасыңды, Әурелікке салдың менің
басымды. Тастап кетсең жаным сүйген
Мария, Мойныца артам көзден аңңан жа'СЫМДЫ (Ңән).
МОЙНЫНА Б¥РШАҢ САЛДЫ [САЛЫП ТІЛЕДІ] к ө н е. Жалына тіледі,
жалбарынды. Оны көріп ңыз Назым Жүгіpin, жайып ңұшағын, Қолына алып келеді
Алмас мойын пышағын. Мойнынан алған
сыңылды Бұрынғы салған бүршағын
(ҚамБ). Күлпаштың жайын Әдхам ұзақ
айтып өтті. Аман құныға тыңдады. Баласыз кемпір-шалдың мойнына бүршац салып, тәңірден сұрап алған жаотыз кызы
шолжың да, сұлу да, есті де көрінеді
(Ғ. Мұс.). Олай болса, алла тағала, жолыңа
аң сары бас айтып, мойныма бұршақ салып тілеймін. Ңаһарыңды өзге балаларымнан аула®; ет! (I. Е.).
МОЙНЫНА ЕР ЕРТТЕМЕЙ МІНДІ Әбден басынып алды, басына шыцты, билеп
алды. Сексен жасқа келген соң, амалым
жоң, Мойныма ер ерттемей мініп алды.
Сексен асып, тоқсанға келгенімде, Ңарғаңұзғынның іліп жеген жемтігіндей Шеңгелдеп аяғымнан бүріп алды (С. А.).
МОЙНЫНА ҢИЫП САЛДЫ Бүл жерде
еріксіз, нацацтан міндеттеу туралы айты-
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лып тур. Осы екі аттың жаласын Ңұдаймекде Кәленнен көріп, күшпен мойнына
циып салған-ды і(Ә. Н.).
МОЙНЫНА ҢОЙДЫ [САЛДЫ] Шынын айтқьізды, істеген ісін «мен едім» деуге мәжбүр етті. Нұрғалиды іболыстык атком ағасы шаңыртып алып, кінәсын
мойнына цойып, басқа жерге аудармадшы
болды. Екі күннен кейін Ержан ұсталып,
дылмысы мойнына цойылып, ауданға айдалды (Б. М.). Урядник пәлені мойныма
мөлдіретіп сала берді. Мен ақтығымды
айтып, безектей бердім і(С. С.).
МОЙНЫНА ҚҮРЫҢ ТУСТІ 1. Біреуге
кіріптар болды; еркінен айрылды. Жекеге
басын саңтап, қалар тұрып, Ерсілік айтңан сөзден кетпес іріп. ІІІұрқырап шыбын
жанын бірге салар, Мойныца бір дұшпаннан түссе цүрыц (А. Ңрр.). 2. к е к е с і н.
Басы бос емес; үйленді; ерге шыцты. Ол
жігіт жаңада ғана үйленіп, мойнына цүрьщ түсті (AT).
МОЙНЬША Ң¥РЫМ ІЛДІ Қорлады,
кепке масцара етті. Ол итке кигіз арнап
құл киімді, Күйе жаң, мойнына іл цүрымды. Әкеліп Ңарашашты үш айналдыр!
Мықтап тақ мойынына шылбырыңды
(I. Ж.). Айбынды ата-аруадтар, Мойныңа
ілді цүрьшын. Басына ңара күн туып, Күн
емес, айсыз түн туып, Бэйбіше кесті тұлымын (Б. М.).
МОЙНЫНА МІНІП АЛДЫ 1. Басынды;
басца, иыща шығып алды. Сейсекелерге
бір жағын төлеп, тағы бірдемелерін түгел
жеткізе алмай қалса боліды, құл ңылып,
аяғына жіп тағады да дояды. Бұрынғыдан
бетер мойнына мініп, малдана түседі
(М. Ә.). Жасырмай-аң қояйын, Сыртына
теуіп алыпты, Түк біткенін өзінің. Мойны
на ,мініп апты дейді Шөмекей мен Жетіру
Ңұлақ қақпас өзінің (М. Ә.). ¥стап заңды
ңолына Халыңтың мініп мойнына, Бай,
мырза, шора алды бел (Жамбыл). 2. Біреудің арцасында күн көрді, масыл болды. Е,
бұл ит, ана кемпір-шалдың мойнына мініп
алды, тірнектеп жиғанын құртатын бол
ды (AT).
МОЙНЫНАН ЖАЛЫ КЕТТІ Арыцтады, арыды. Жалы кетсе мойнынан, Арғымақ ат шаба алмас, Ерден туған жампозға
Арыса кіре сала алмас і(ІП. Ж.).
МОЙНЫНА СУ КЕТТІ [КҰЙЫЛДЫ]
Еңсесі түсті, жүні жығылды. Бөлекбас басқалардан да бетер күйінуде. Тіпті жақтырмаған кісісін ішінен сыбайтын әдетін де
істей алған жок, мойнына су кеткендей
сөлбірейіп кетті (Ә. Ө.). «Дүйсен ұрланған
малын өзі іздеп баруға қорңып, Жаңыпқа
келгені ғой. [Жақілп] Жер-жебіріне жетіп,
жерден алып, жерге салды. Аяғында мой
нына су қүйылып: «Өзіңнен басқа сенерім
жоң» деген соң, әлгі иттің малын іздеп
кеткені ғой...»— дейді кемпір (М. Ә.). Су
қүйылып мойнына, Не ңыларын біле ал
май, Жас тәгіліп қойнына, Ңозғадды жұрт
қан жылай (I. Ж.).

МОЙНЫ

МОЙНЫНА ТАУ ТЕСІП ІЛДІ Ауыр
азап шектірді, цинады, киын іс істетті. Бір
тау тесіп мойнымызға ілсе дағы, Он бір
аға, үндемей қайталық сол (ҢКБС).
МОЙНЫНА ТҮСТІ [МІНДІ] Айыпкер,
жауапкер болды. Ңылмыс жасаушыға бір
мың сом мойнына мініпті (AT). Бірақ, про
курор телефоны Сағиттың мойнына түсетін жаза құрығын токтатып қалды (М. Ә.).
МОЙНЫН Б¥РАДЫ
[ҚАЙЫРДЫ]
Ыръища көндіріп, дегенін істетті. «Талай
жылдан көнбей жүретін Алуаның соңғы
күндер мойнын цайырдым. Не ңыласың,
бір тояттадым»,— деген Ңоңқайдың сөзін
біреулер Жанұзақңа жеткізеді (М. Ә.). Бір
жапырағым қалғанша ңуа берем! Болысқа
хат жазып беріңіз, Аманның мойнын бүраушы табылады,— деді (Ғ. Мұс.).
МОЙНЫН Б¥РДЫ Көңіл бөлді, царайлады. Ңұрбыңның тәуір болсын өз мінезі,
Абыройлы ңалжыңмен келсін сөзі. Сен
оған мойын бүрып сөз айтқанда, Ңатыныңда болмасын оның көзі (Абай). Арыстан
Шолпанға: Ңарағым, ңұлдық ұрдым бұл
сөзіңе, Ендеше, мойныңды бүр, бері ңарашы!— дейді (М. Ә.). Мұрат батальон сапқа
тұрып, Бірінші Алміаты станциясына кетіп
бара жатқанда, үйіне соғып, әйелімен, баласымен ңоштасып шықты. Содан кейін-ақ
мойнын бүруға мұршасы болмады (Т. А.).
МОЙНЫН СОЗДЫ Бұл жерде үмтылды
деген мағынада. ...Қол жетпейтінге мойнымызды создыц («Айқап»),
МОЙНЫН НПІНЕ ТЫҢТЫ © МОЙНЫ
ТҮСТІ ¥нжырғасы түсті; берекесі кетті.
Байңұстың мойны ішіне тығылып, жүн
жеп, жабағы тышып кетіпті (AT). Түсті
мойын, Толды ңойын, Ақты сел. Мен ігаң
едім, Бейғам едім, Еш нәрседен қайғысыз,
Тез дерттендім, Кейде өртендім, Кейде
мұз (Абай).
МОЙНЫҢМЕН КӨТЕР Қандай циыншылыц болса да өзің тез. Қолыңмен істегенді мойныңмен көтер (Мақал).
МОЙНЫ ОЗДЫ Алдыцғы. цатарда бол
ды, беделі асты деген мағынада. Жайындай өрге жүзген қадамдысың, Эр жерден
атағың бар хабарлысың, Дулатта мойны
озған жігіт дейді, Алпысбай, Мөңке менен
аманбысың? (Жамбыл).
МОЙНЫ ЫРҒАЙДАЙ ¥зын тұра, тіптік. Жолдың езуіндегі жусанды анда-санда бір қауыл, жұлып алады да, мойны
ырғайдай, жүнделген қара ңайыс, көсеу
ңұйрың дара атан изеңдей аяңдайды
(С. Тал.).
МОЙНЫ ЫРҒАЙДАЙ, БИТІ ТОРҒАЙДАЙ [СИРАҒЫ ШИДЕЙ] Азып-тозған,
жүдеп-жадаған кісі туралы айтылады. Той
үстіне түк таба алмай сандалып, мойындары ырғайдай, сирацтары шидей болып,
азып-тозып, ханның екі баласы келеді
(ҚЕ).

монынды
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МОЙЫНДЫ ҢАШЫҚКА [СЫРТҚА1
САЛЫП КЕТТІ Сырттап, алыстап, ырыу
верней кетті. Әсіресе, қоныс аралары ұзарып, жайлау-жайлаудан қайтысатын кез
келген соң: «¥рылар ұрлыкты әдейі істеп
отыр. Мойынды уашыууа салып кетеіміз
деп осылай етті»,— дескен Ңұнанбайлар
(М. Ә.).
МОЙЫН КОЙДЫ [¥СЫНДЫ, С¥НДЫ]
Ыруына жүрді, айтцанына көнді, багынды. Жүйрік тіл, терең ой, Сол күнде ңайда
едің? Ғашыңка мойын уой, Жеңілдің, жеңілдің (Абай). Бағынып барлығы да, уойды мойын, Бүраңдап, білдірмеді бөтен
ойын. Көрсетіп кеңшілікті Кей-Ңысырау,
Отырды оларға енді ашып ңойын (Т. L).
Жігіт амалсыз мойнын сұнып, Надяны
орнына әкеп отырғызды (3. Қ.). Жан болмай ңыбыр еткен сол әлемде, Жым болып
арна-қобыз үнін басты. Мария дем алады
азар-азар, Алдына мойын сүндьі иіп басты
(I. Ж.).
МОЙЫН САЛДЫ 1 Алдына барып уны
лый сұрады, өтінді. Осынша мойын салып
тілесе де, Ңұрып ңалғыр жеңгесі жібермеді (ҚКБС).
МОЙЫН САЛДЫ 2 Назар аударды, көңіл бөлді. Мендей ғаріп кез болса, Мойын
салсын, ойлансын. Ңабыл көрсе сөзімді,
Кім таныса, сол алсын (Абай).
МОЙЫН СЕРІК БОЛДЫ Бірігіп, ортаутасып жұмыс істеді. («Мойын серік»— көлік-ңұралын біріктіре жұмыс істеу, мұны
кей өңірде «түйсік» деп те атаған). Елге
қыстай: «Ңосшыға еніңдер, егін-пішен кезінде мойын серік болыңдар»,— деп маза
бермесе, енді оны іс жүзінде езі көрсете
бастады (Ғ. Мұс.). Жаңағылар — кедей комитетіне ұйымдасқан кедейлер. Машинаны несиеге бөліп-бөліп төлеуге алып барады. Жеке алуға ақшасы, жеке жүргізуге
көлігі жетпейді. Сондықтан бірлесіп, мой
ын серік болып жүргізді (Ғ. Мұс.).
МОЙЫНТАУЛЫҢ КЫЛДЫ Өлермендік
жасады. (Алғанын ңайтармай, сіңіріп кету
мағынасында; бұл тіркес кей жерде кездеседі). Кезінде қарыз деп алып, енді, M i не, мойынтаулыу уылып бермей жүр (AT).
МОНТАҢ ҚАҢТЫ Құрдай жорғалады.
Домбыра лапылдатты, жалындатты, Жалынып, қызға жылап імонтаң уауты (I. Ж.).
МОНШАҢТАП ТЕРЛЕДІ © ТЕР МОНІНАҚТАДЫ Ө ТЕР ОДАН ДА, Б¥ДАН ДА
КЕТТІ Қара суға түскендей ағып терледі.
Егін-жай болып өтелмек Маншацтап тамған тер ізі. Төсінде орман мекендеп, Жайнамақ осы жер жүзі (С. Мәу.). Ол Саммәнің тер моншаутап тұрған секпіл бетіне,
бірде ой өрнектелген, бірде күлімдеген көк
көзіне көз астымен қарады (Қ. Наж.).
М¥3 АРҢАЛАП, КҮЛ ТӨКТІ Бар
уиыншылыуты көтерді, бейнетіне көнді.
Келіп үйге кірерсің, Шын қорлықты көрерсің. Мұз аруалап, күл төгіп, Амалың
жоқ көнерсің (М. Қал.).

М¥3
БАЛАҚ © М¥ЗДЫ БАЛАҢ,
ҢАНДЫ КӨЗ Қыран бүркіт, ац. нык алғыр
уұс. Ajc иық мұз балацпын жерге түспес,
Кең қолтык арғымақпын алңымы іспес
(Айтыс), Алатаудың ңия шатқалынан көтерілген мүз балау қыран, тау бүркіті
Алматы төбесін көп айналып ұшты
(С. Бақ.). Аспанда жүріп шалқытқан, Бөктерлеп тауды ңалңытқан, Мұзды баллу,
уанды көз, Аң көрмей қанат ңақпаған,
Балапанын ұнщанда, ¥яда баулып сақтаған (Б. Ө.).
М¥3 БОЛДЫ Бұл жерде амірден торығып, жабығу сөз болып отыр. Өлсем, орным мара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл
бір ұялшаң ңыз болмай ма? Махаббат,
ғадауатпен майдандаеқан, Ңайран менің
жүрегім мұз болмай ма? (Абай).
М¥ЗҒА
[САЗҒА]
ОТЫРҒЫЗДЫ
[ОТЫРҒЫЗЫП KETTI] Жер соутырып
кетті; алдап кетті.— Байтөбет ит түбіме
жетті,— деді Алатай шын көңілден кейіп,— дауыңа көмектесем деп, іш майымды
сорып та болды. Жауыз талайды осылай
таңыр мұзға отырғызды дейтін еді, мен де
отырдым (С. М.).
М¥ЗДАЙ КИШДІ Судай жаңа кит
киді.■— Сені эскерше мүздай киіндіреміз.
Өзімізбен бірге алып кетеміз, тілмаш боласың, бізді елмен тілдестіресің,— деді
командир (С. О.). Міне, ңазір Жамбыл қонағының қасында отыр. Ордендерін тағып,
мүздай кнініп алған. Мәліктің қолын ұстап, октын-оқтын құшактап кояды (СҢ).
М¥ЗДАЙ ҢАРУЛАНДЫ ® М¥ЗДАЙ
ТЕМІР [КӨК TEMIP] КҰРСАНДЫ Барлыу
уаруын түгел асынды. Бастарындағы сеңсең бөріктері қазандай, мойындарында кілең көк темір алдаспан, қолдарында көк
темір найза. Мүздай царуланған, түстері
де суың, жүрістері де суыт (I. Е.). Абыржымай, ақырын Теңселеді қара орман,
Мүздай темір уүрсанып, Түн ңатады пар
тизан (Ж. С.). Буырңанып, бұрсанып, Мүздай темір уүрсанып, Алып келді шұбарды,
Мойнына тағып тұмарды (АБ). Бұйырды,
ертең Кәкім елші кетті, Ңұсанның ауылына келіп жетті, Қүрсанған көк темірмен
он қалмақты Көргеңце ауылдың да есі
кетті (Н. Б.).
М¥3 ЖҮРЕК Суыған, өмірден торыууан. Өлі бойға жан жүгірді, Ңайратым құрьпп болды, нан. Мүз жүрегім май сыңылды Еріп, от боп күйді жан (Абай).
М¥3 [М¥ЗДАЙ] ҢАРА КӨК Дін аман,
есен-сау.— Аман-сау барып жеттіңдер
ме?— деп сұрады.— Серік мүздай уара
көк,— деп, оң ңалтасын ақтара бастады
(Ж. Т.).
М¥3 ҚАРА КӨК БОЛДЫ Аурудан жазылды, айыцты мағынасында. (Көбіне,
мысқыл ретінде айтылады).
М¥ҚИЯТ БОЛДЫ Cay, пысыу, берік
болды. Шырағым, өзіңе-өзің іберік, мүуият
бол (AT).
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М¥ҚТАЖ БОЛДЫ Зэру болды, тапшыМҰРАТЫҢ ҢАБЫЛ БОЛСЫН а л ғ ы с.
лыц, жоцшылыц көрді. Мінер ат, киер Тілегің орындалсын! Ойлаған жүратың цакиімнен Мұцтаж болған жігіттің Шықпай- был болсын, шырағым. Өркенің өссін!
ды ешбір шырайы (Б. Ө.).
(AT).
М¥РАТЫ ҢАСЫЛ [АСЫЛ] БОЛДЫ
М¥КЫМ ҚАЗАК БАЛАСЫ Күллі цазац жұрты. (Бұл тіркес аңынның өзі құ- Ойлағаны, көңіліндегі орындалды, маңсарастырган сөз айшығы). Мүцъим цазац ба- ты орындалды. Бұл сөзді сынамаңқа сұрадыңыз, Шешейін цасыл болса мүрадыласы Тегіс аңыл сұрапты (Абай).
ңыз, Сырттағы тамам сөзді есітуші, Екі
М¥ЛТЫМ БАР Қапыда цалдым, қате- үңгір түрмедегі ңұлағыңыз (Ә. Найм.).
лестім. Мүлтым бар, қайта атайын деп
МҰРАТЫНА ЖЕТТІ©М¥РАТ ТАПТЫ
шаңқылдаң сары бала сақасына жүгірді
Мацсаты орындалды, тілегені болды, аржа(AT).
М¥НАР КҮН Вұл жерде ауыртпалыц ны орындалды. «Мүратқа жетсем, Теп-тебаскан жайсыз шац туралы айтылып түр. гіс етсем»— Көңілім тілеп қоймайды
Мұнар да, мұнар, -мунар күн Бұлттан (С. С.). Күшікбай батырдың көп мүратына
жас күнінде ңуаты қайнап,
шыққан шұбар күн. Буыршын мұзға тай- жете алмай,өлгендігінен
моласы тұрған
ған күн... Бұландай ерді кескен күн долданып
биіктің бауырынан боран, ызғар айықпай(М. Ө.).
тын болған екен деп, бағаиағы кәрі әңгіМ¥НАР Т¥НДЫ Тұман басты. Мүнар месін токтатушы еді (М. Ә.). Дүние қуған
түнеп, бұлт көшкен Асқар белге ұқсайды. ісөңлім Нәпсіменен қартайған, Хақ диуанКенетінен ду етсе, Тас қопарып, тау бұз- ға асьщтай Мүрат тапцан ңұдайдан
ған Аққан селге ұқсайды (Д. Б.).
(Ш. Б.).
МҰНДАЙ К... ҚАЙДАН БІТТІ САҒАН
МҰРАТЫН ЕШ БЕРМЕСІН! ц а р г ы с .
Орынсыз батылдыц көрсеткенге айтыла- Тілегің еш орындалмасын деген мағьінада.
тын ісейіс сөз.
МҰРАТЫ ТАУЛАП ОТЫРДЫ д и а л.
М¥НДАР КУ БАС Бүл жерде акын ха- Қуанып отырды, көңілденіп отырды (Гур.,
лыц мүңына царсы түрған, соқа бастың Маң.).
цамын ойлаған цаныпезер кісіні айтып
М¥РНЫ ҢАНАП ЖАТҢАН ЖОҚ Қитүр. Па, шіркін! Иоатайдай сабаз тумас, налатындай,
іс істеген жоц.
Ңас итсің, қасыңа да адам жуымас. Ел Мұнда мұрнызорығатындай
жатцан жоц. Аз күн
үстап жүрт билейтін қылығың жоң, Хан ңара көрсеткеніцанап
мақұл (AT).
емес, ңао қатынсың, мүндар цу бас (М. Ө.).
МҰРНЫМДЫ
[ҢҰЛАҒЫМДЫ] КЕСІП
М¥Ң АШАР Мүцын айтар, сырын БЕРЕЙІН Дэл осылай
иіек-күмэшертер. Сырласары, Мүң ашары Менің ным жоқ деген кекесін болуына
мағынада
айтылаүшін кім екен (Б. К.).
ды. Жексен Болатқа сұрланып тұрып: —
М¥Ң МЕН ЗАРЫН [ШЕРШ] ТАРҢАТ- Ертең бұның, балалар, сонда қып-қызыл
ТЫ ® М¥Ң ШАКТЫ [М¥ҢЫН ТАРКАТ- күшік таппаса, мен мүрньімды кесіп беТЫ] Көрген циыншылығын, цайғы-цасіре- рейін,— дейді (М. Ә.).— Өзің науқастан
тін айтып, көңілдегі шерін кетірді. Мүңым амансьщ ба? Шәкеннің іші ағарса, Жашағып жылаймын, Көзімнің жасын бұлай- кыптың іші ағароа, мына мүрнымды шорт
мын (АӘ).— Жоқ, Ңазеке? Мен сенімді кесіп берейін (Ғ. Мұс.).
жоғалтқан жоқпын. Жоғалтқанымды тапМҰРНЫНА ИСІ КЕЛМЕДІ Ештецеден
ңан жанмын. Мен сізге мүңымды шаццажоц, дэнеңе білмеді. Ңазақтың
лы, мұңымды емес, адал жүрегімнің ары- хабары
ұстаған бұл бір ісі, Ойлайды келзын айтқалы келдім,— деді Темір (Ә. Ә.). мықты
деп байдың күші. Надан бай өнер,
Сондай түнде ұйқылы-ояу жатңанда, Шы- мес жоқ ңайдан
білсін, Өмірінде келмесе
ға алмастай терең ойға батңанда, Ңашан ғылым
атар екен деп таң таңырқап, Жатқанымда егер мұрнына исі (Б. Өт.).
МҰРНЫНАН ЕСЕК Ң¥РТ ТҮСІП ҢАПкөзді тігіп аспанға Естілді бір тэтті дауыс
тамылжып, Байкағанға ұңсайды мүң шац- ТЫ к е к е с і н. Байыды. (Әбден болып,
щнға (Б. К.). «Түрегел, қызым, сөйле!» — паңцанып отыр деген мысқыл).
деп, Мен айтайын сөзімді, Тарцатайын жүМҰРНЫНАН СОРАСЫ АҚТЫ к е к е цымды, Не ңылайын сөзге бой тежеп с і н. Бүл жерде елеусіз жап-жас мағына(А. Аз.).
сында. Міне, енді «жаман Мұқаңның» бір
М¥РАДЫ М¥Ң БОЛДЫ д и а л. Мура- кездегі мүрнынан сорасы аццан жетім Сәтына жетті, дегеніне жетті (Орал: Чап., биті «Киркрай» аталатын үкіметтің мүшеЖым.).
сі болды! (С. М.).
М¥РА ҢЫЛДЫ Атадан балаға мирас
МҰРНЫНАН ТІЗДІ к е к е с і н . Ештеболып цалды. Бөжейдің өз атасы Кеңгір- ңені цалдырмай цамтыды, тізбектеді.
байдан ата ңоныс есебінде мүра қып кал Отырған кісілерді мүрнынан тізіп санап
ган жер — осы Тоқпамбет қыстауы (М. Ә.). шыңты (AT).
МҰРНЫНАН ШАНШЬШЬШ ЖҮР 0
МҰРАПАҒА ЖЕТТІ д и а л. Мацсатца,
мүратқа жетті. Жұрмағамбет ойлаған мү- М¥РНЫНАН СУ КЕТШ ЖҮР Жүмыстан
бір сэт босамады, цолы тимеді. Егер ңатар
рапасына жетті (АІ^т., Ырғ.).
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лақтаған жалңы ешкі болмай қалса, онда
МҰРТТАЙ ТҮСТІ [¥ШТЫ] © ҚАЛемізік беру, аңдып отырып кезек емізу ПАҢТАЙ ¥ШТЫ [¥ШЫП TYCTI] 1. Жалті
Мү.слиманы мұрнынан шаншылдырды етіп, баудай щглады; кенет сылц жығыл(С. Б.). Байқұсты қайтсін, өзінің де мұрны- ды. Караңғьвда жолдағы тасқа сүрініп,
на су кетіп жүр (AT).
мұрттай үшты (AT). Төстік оған шыдаМ¥РНЫН ЖАРДЫ Иісі кеудені атты, май, табақшының біреуін жұдырықпен
ңойып ңалып, мұрттай ұшырды (ҢЕ). Оқ
иісі аңцыды. Мінген атың қара-ды, Бауы- жұмсамай
ұмтылды, Алмақшы болып
рынан жарады. Шыныңды айтшы, шыра- офицер,
Ңаражанның атына, Жақындап
ғым? Жөргектегі иісің Мұрныжды жарып ңолы тимей-ақ
Мүрттай үшты қапыда
барады (АБ). Оң жақта анда-санда жанап (Н. Б.). 2. Ауырып
цалды. Сейілдің дімөткен бұрымнан қош иіс аңқып, мұрындьі кәс әйелі бар екен. Бір
топ баланың
жарады (М. И.), «Жарықтық, осы Талды- ішінен отқа ұшқандай күнде
үш бірдей баласы
бек жер шұрайы ғой»,— деді Ахмет аңкып мұрттай түскенде, ол ес-түстен
айрылып,
мүрнын жарып бара жатқан кер жусан
істеп беруге де жарамай қалыпты
исімен кұшырлана дем алып (Ә. Н.). Күн ыстық
ыстық шөлдеп келгеміз. Сұп-суың сары (М. Ә.).
уыз ңымыз. Шөлідеген кісіні аңоатарлық
М¥РТЫ КЕТІЛМЕДІ
[СЫНБАДЫ,
қымыздың қышқыл ңызықты иісі мүрның- ШАҒЫЛМАДЫ] Кеміімеді, азаймады, ор
та түспеді; ештецесі кеттіеді. Мөлдіреп,
ды жарып, кеуідені атады (С. С.).
ағып жатқан көк касңа бұраң
МҰРНЫН КӨККЕ КӨТЕРДІ [ШҮЙІР- ясаудырап
су анау. Соны бөктер. Әлі ңылшығы құД1] © М¥РНЫН ШҮЙІРДІ [ШҮЙІРЕ ҚА- рамаған.
Бір тал шөптің мүрты сынбаған
РАДЫ] Пацсыды, өзін басцадан. артық деген осы-яқ
(М. Ә.). Ңанша қомағайласанады, тәкаппарланды. Сонда бұл <мұр- нып жегенімізбен,
мол ңуырдақтың мұрнын көкке көтереді. Адамсып маңғазданып ты сынар түрі жоқ
і(С. М.). Панферов
жөтеледі (Ы. А.). Бай сонда көтермес пе Карпов полкындағы қиындықты
көзімұрнын көкке, Етер ме көтердің деп олар- мен көріп қайтып еді. Алғы шеп өзсиреп,
ға өкпе, Аурусыз «автүпә» деп құр жөте- таусылып барады... Тек осы тылға, штабліп, Паңдықты байқатпас па төңірекке қа келгенде ғана дивизияның мүрты да
(С. Т.). Көтерер надан байлар мүрнын кок іиағы.л,маған сияқты көрінеді (Т. А.). Бұл
ке, Артықсып, ңоразданып тектен-текке. жердің оты кыстың екі айына мұрты шаЕркіне жібермесең және болмас, Айтңан- ғылмай жетеді, шауып алған шөбіңмен
мен аңылы таяз, өтпейді өкпе (Б. Өт.).
(Т. А.). Ңанша да болса көпсінбей,
Мүрныңды неге иіүйіресің? Әкем бастық бірдей
жұтып алады да, баяғы осыдан
деп көкірегіңе нан піспесін. Мен ешкімге қылғып
жүз мың, он мьщ жыл бұрынғы меңіреу
ақымды жібере ңоймаспын, білдің бе?— күйінде
өз бойындағы бір тасының мұрты
деді і(М. И.).— Бірталай жазушыларымыз
бедірейеді де тұрады бұл
окиғалардың уақыт елегінен екшеліп өтуін шағылластан
заңғар (Ә. Н.).
күтіп, келелі, кесек туындыларды кемелді
МҰРТЫНА. ¥СТАРА ТИДІ ә з і л. Ер
күнде береміз деп, әдебиеттің «ұшкыр кавалериясы»— шағын жанрларға мүрнын жеткен, есейген, азамат болған. Содан
кейінгі мүртына ұстара тиген уақыттан
шүйіре ңарайды (ҢӘ).
бері карай соғысқа дейінгі он жылы бір
МҰРНЫН
ТЕСКЕН ТАЙЛАҢТАЙ тебе (Ж. Т.).
[ӨГІЗДЕЙІ © МҰРЫНДЫҚТАҒАН ТҮЙЕМҰРТЫНА ¥СТАРА ТИМЕГЕН ©
ДЕЙ к е к е с і н. Көнгіш, ырыцца ергіш,
жуас.— Кетсеңші енді, Махмұт, кетіп ңал! М¥РТЫ ¥СТАРА КӨРМЕГЕН © ¥СТАМынау тұрғансын, сені оңдырмайды.— РАСЫЗ ӨСКЕН М¥РТ Тежеусіз, тыюсыз,
Жоң, саспаңыздар. Мұрнын тескен тайлақ- еркін кеткен. (Бұл бағзы уакыт бозбалаға
тай жуасытып берем сендерге бұл аюды сықаң ретінде айтылады). Мұрты ұстара
(Д. Ә.). Жалғыз көз ңарасының өзімен-аң, көрмеген, тілі үстаз тыюын білмеген (AT).
Ғалияның оны [Балуанды] арбап, ңуатын
М¥РТЫН БАЛТА КЕСПЕЙДІ [ТПАПда, қайратын да, сана-сезімін де мұрьін- ПАЙДЫ] ә з і л. Ісі орныцты, шаруасы
дыцтаған. түйедей жетегіне алғанын абай- сай, дүниесі түгел. [Жандос Ізбасарға:]
ламай отырмысың,— дөді отырғандардың Япырау-ау, жатақтағы он шақты үйдің
біреуі (С. М.).
мектеп салуға шамасы келе ме? — деді.
МҰРНЫНЫҢ АСТЬШ КӨРМЕЙДІ Еиі- — Келеді. Ңазір олардың шүртын балта
тецені сезбейді, түсінбейді. «Мен де тудым кеспейді. Үй саны жиырмадан асты. Ар
атадан, Артьіқсың ба сен менен?» Деп тель болуға айналды (Ғ. Мұс.). ...Үлкен
шықпай ма кей надан, Мұрнының астын мұз аралына орналасып, ңамыс қосымызды кіайта тіккенімізге екі-үш күн болкөрмеген (М. Сұл.).
ған-ды. Мынау мұз аралында біздің мұрМҰРНЫҢА ЖЫЛДЫҢ ИСІ КЕЛДІ тымызды балта кеспейді (Ә. С.). Алматыға
ME? к е к е с і н . Көп үйыцтаган. керенау келгенімізге бақандай қырың күн болыпкісіге айтылады.
ты. Содан бері кітап жаттамай, мен шалМ¥РСАТ БЕРДІ Мүшкіндік туғызды, ды айға бата оқыды дейсің бе? Қазір
жағдай жасады. Бұрала біткен емендей, менің мүртымды балта шаппайды (ЛЖ).
Ңисық туғаін сорлы ағаң, Хан сөзіне сенМ¥РТЫН БАСТЫ Сацал-мүртын түзегенім, Он күн мүрсат бергенім (М. Ө.)ді. Соғыс әуресі вейінгі күндері... жүртык
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басуға мұршасын келтірмегені сезіледі
,(Б. Мом.).
МҮРТЫН МАЙЛАДЫ 1. Аузын алды,
цұр алацан цалдырмады. 2. Ішіп, жеді.
Ңой ңұйрығын соратын жерге жіберсең,
сенің де мүртың майланып қалар еді,—
деді Бақтыбай (С. Ад.).
МҮРТЫН СЫНДЫРДЫ Шетінен азайтты, кемітті, біртіндеп тасып бітірді. Жотажота боп үйілген күртіктердің мүртьм
сындьіруға бір кісі мен ат түгіл, ондаған
кісі мен ондаған аттың шамдсы келер
емес <С. М.).
МҰРТЫН ШАҢТЫРМАДЫ д и а л.
Тигізбеді, цол сүцтыр<мдды. ЬСолхоздың
шөбін күні-түні бағып, мүртын шақтьірғаньшыз жоц (Шымк., Арыс).
МҮРТЫНЫҢ АСТЫНА ЖАСЫРДЫ
Вүл жерде іштей сыцац етті деген мағынада. Итіне дейін өзін сенен артык сезіп,
мьгсқылын мүртыньің астына жасырып
жүретінін қайтерсің (Ә. Н.).
МҮРША [ШАМА, ХАЛ1 ЖОҚ Мүмкіндік жоц, амалы жоц.— Өлмей жүрмізау, әйтеуір. Ел жатқан соң, үйге барып,
жинап беруге де мүршам жоц. Табалдырықтан аттай бере, мұрттай ұшып жығылам (М. Ә.). Аман мен әйел де солардың
ңасына паналады. Аяқтары шылқылдаған еу. Оны ескеруге мұрша жоц (Ғ. Мұс.).
М¥РШАСЫ [ПІАМАСЫ, ХАЛ1] КЕЛМЕДІ Мүмкіндігі, жағдайьі болмады, күші келмеді. (Мұның болымды түрі қолданылмайды). Содан кейін балапандарына
жем іздеп алысңа кетіп, бір айда бір-ақ
ңатынап, мүршасы келмей жүреді екен
(ҢЕ). ...Сөйтіп жүріл «ақыр заманның»
келгенін бір-ақ біліп қалармыз да, ағайын
қайта табысуға мүршаң да келмес әлі
(Ғ. М.).
МҰРЫНҒА
С¥ҚҢАНДАЙ
ЕКЕН
д и а л. Үйлесімді, жацсы. Үстіңдегі киімің мүрынға сүццандай екен! (Ақт., Ырғ.).

жеке басының мақсаты да бар екенін
аңғармаған (I. Е.).
МҮЙІЗ ШАЙҢАДЫ д и а л. Қорцытты,
ренжітті. Мүйіз шайцамай, тыньпп отыр
(Орал, Ңаз.).
МҮЙІЗ ШЫҢТЫ [ШЫҢПАЙДЫ] Қарык болды, кенелді, дегені орындалды, жетісті. (Кекесін мағьінада). Ңартаң бай,
ңатты саң бол, тілге көнсең, Мүйіз шығар
катынның тіліне ерсең. Тіпті оңбассың өзіңе-өзің мәз боп, Дастарқан мен қатынды
маңтан көрсең (Абай). Бес жасыңда, Ңарт
Кожақ, Жас шыбықтан жай тарттың,
Жалғыз шиден оқ аттың, Атқан оғъщ
жоғалттың, Кәні шыццан мүйізіц? (ЕТ).
Ай, Ңазы би, Ңазы би, Көзіңді сал пайдазиянға-ай. Шыға қалмас мүйізің, Кетені
қуып ңияға-ай і(Ш. Ж.).
МҮЙІЗІ ҢАРАҒАЙДАЙ Жарамды,
мьщты, зор, нағыздың өзі, цасиеті мол,
дәрежесі жоғарьі. Сол-ак; екен ақсаңалдар
бәрі маған үрпиісіп: — Сен ңайда оңығансың? Мүйізі царағайдай жуан молда да, қызыл молда да басқа үйде отырып-ақ куәлерден сұратып оқи беретін
деп, ал келіп дуылдасты (С. Т.).

МҮРЫНДЫҢ БОЛДЫ Дәнекер, себепкер, үйтцы болды. Тегінде, клуб кинолентаіны айналдыра беретін орын ғана
емес. Мэдениет жаршысы, барша жақсылықтың мүрындығы болу керек қой (ЛЖ).
Республика жаст.арына мүрындық болып
мұндай игі істі бастаған соң, оның барльщ қиындықтарын да жеңуге тура келді
(ЛЖ).
МҮРЫНДЫК КӨРДІ д и а л. Сылтау
етті, балмайтын нэрсені себеп етті, кедергі етті. Әр нәрсені мүрындық көріп, тіршілік етпеу ғой сенікі (Алм., Жам.).

МҮҢКІР БОЛДЫ Сенбеді, царсы бол
ды. Бұлардың көбі — иманның жеті шартынан, бір алланы танымақтан ғайри,
яғни алтауына кімі күмәнды, кімі мүңкір
болып, тахңиқлай алмағандар (Абай).

МҮСАЛЛАМ БОЛДЫ д и а л. Көнді,
панды. Мен, шырағым, сіздің сөзіңізге
мүлдем мүсаллам болдым (Ңос., Аман.)МҮДДЕСІНЕН ШЫҚТЫ Арман-тілегінен, ойынан шъщты. Осынау шоқша сақал, шегір көз, ақсары адамның ел мүддесінен шығу аркылы жетпек болған

МҮЙІЗІНЕ ІЛДІ Шет цацпайлады,
сыйыстырмады, күн көрсетпеді. [Мырңалға] Жоғал! — деді, Абзал есікті нұсңап... Русаков мені мүйізіне іле алса, іле
берсін. Сен оған ңыстырылып ңадіріңді
кетірме. Онымен ұзаі^ңа бара алмайсың
(Ә. Ә.).
МҮЛТ КЕТТІ [КЕТПЕД1] Дәл тигізе
алмады, жаза тиді, шалыс басты. Фашистер қараңғыны қанша жақсы көрсе де, ай
бетіне шымылдық ңұра алмапты. Көздеген нысана алдында мезгегенің мүлт кетер емес (Ғ. М.). Бар күшім ойнар төбеңде,
Атңан оғым мүлт кетпес (Ң. Ңуан.). Мүлт
кеткен жерін енді көрген Н. Афанасьев
үндеген жоң. Кетіп бара жатқан Бәкірге
ұзақ қарап қалды (ЛЖ).

МҮРДЕМ КЕТ [KETKIP1] © МҮРДЕМ
ҢАТ! қ а р ғ ы с . Өл де цал, мола жайың
болсын, соған барғыр деген жағынада.
Сайтанды әкет аулаң, біздің діннен, Мүрдем кет, сол сиқырлы қызыңменен (Ң. Б.).
— Уэй, Оразбай, не дауың бар? Шын
жақсы болсаң, саған айтылған сөз емес.
Ал жаман болоаң, жаңағы сөзден өзіңдіөзің танысаң, өз обалың өзіңе!... Мүрдем
цат! — деп, Оспан саңылдай күлген-ді
(М. Ә.).
МҮРДЕМ КЕТТІ Өлді, жан тапсырды,
жойылды. Мендей әкеңізді бір жыл болмастаін ұмытічаныңыз ұятсыздық емес пе?
Әлде мені шүрдем кетті деп пе едіңіз
(Ә. Ә.). Үйіріп-үйіріп лаңтырып жібер.

МҮРИТ
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Екінші рет бұл жөнде айту түгіл, сыр
бердің бар ғой, мүрдем кетірем (С. М.).
МҮРИТ БОЛДЫ д і н и. Ишан, молдаға цол берді, шэкірт болды. Ореке, сөз
бастайын, жолың кисаң, Мүрит боп ең
ғой пірге сен Зейнолла ишан, Жаңа тагы өңкеңдеп қол тапсырдың, Шұлғыған
аң сәлделі бұл ңай ишан (А. Ңор.).
МҮСӘПІР БОЛДЫ [БОП ҚАЛДЫ]
Кіріптарлъщ күйге түсті, өмірден таршылыц көрді, бейшара күйге түсті. Менің
сыбағамды берсең де қондыршы, кім біледі, менің екі құлыным да осындай
мүсэпір болып жүрген шығар,— деді
(И. Б.). Байңұс атакем көзінен айырылып мүсәпір боп қайтты ғой. Есіл атакемай, ендігі күні не болар екен!? (AT).
МҮСӘТ ЕТТІ д и а л. Қанағат цылды,
місе тұтты. Аязды аясынбай мүсәт ету
керек (Гур., Маң.).
МҮШЕ АЛДЫ1 Сыбағаға ие болды.
Мүше алып мерекесін көргеннен соң, Ңол
жайып аңсакалдар бата берді. Мырзаға
қош айтысып атқа мініп, Адамдар жер
ортасы қайтады енді (М. С.).
МҮШЕ АЛДЫ 2 д и а л. Жерден кү^ііс
алды. Мүше алуға жақсы ат керек. Мүше
алу ойыны бірте-бірте қала бастады
(Ң. орда, Сыр.; Жам.; Шығ. Ңаз., Күр.).
МҮШЕ БЕРДІ 1. Мүшелі сүйекті табац
тартты. Кәрі күйеу сынап жүрер, мүшесін беріп табаң тартыңдар, күйеу табағын
ifoca апарыңдар (AT). 2. Сыйлык тартты.
Тойдың үстіне кез келді деп, маган он
сом мүше берді. Мүшесін алып жүріп
кеттім,— деді Уәли (Б. М.).
МҮШЕДЕН КЕЛГЕН ТАЙ Жарыста,
тай жарыста жүлде алған. Сирек қой,
шіркін Ңас тұлпар құрыш тұяңты, Адамның жөні өзімен. Мүшеден келген тайлардьщ Дәметіп жүрміз кезінен. Ат болар
тұқым Белгілі құлын кезінен (3. Шүк.).
МҮШЕЛ ЖАС ҮЛКЕН Ескі жыл санау
дағдысы бойынша 12 жас (бір мүшел) үлкен. Осы жігіттің өзінен мүшел жас үлкен екенін білді. Басына ақ жаулык, түсісімен, бакытсыз болған талай ңұрбы кыздарды көрсе де... ол өзінің келешегінен
ңорьіқпады (ЛЖ).
МҮШЕЛ КЕЛДІ Ескіше жыл цайыруда он үш жасца толғасын әрі царай он
екі жылды үстемелеп цосып отыру туралы айтылады (25, 37, 49, 61, 73...). Алпыс
бір мүшел келді мерттей болып, Өтпедің
сол мүшелден серттей болып. Кешегі дулап жүрген ер Ңұлеке, Су тиген сөне қалдың өрттей болып (Ш. Ңұл.).
МҮШЕСІНЕН БУЫНДЫ Мықыиынан,
белінен буынды. Бір аршопке шапаны
сондай шап-шаң, Мүшесінен буынып, басады іалшақ. Ңарсы алдына жымырьш
келтірем деп, Ақ тымақтың ңұлағы салтаң-оалтаң (Абай).

МҮШЕСІ СОЛДЫ Арыды, жүдеді, еті
цайтты. Белгісі кәріліктің кеудең толар,
Жөтел мен түрлі қаңырық пайда болар.
Жасыңда ңандай толық болсаң дағы, Белгісі кәріліктің — імүшең солар (Ш. Ңұл.).
МҮШКІЛ ХАЛ Үмітсіз жағдай.— Сен
ңортанның ішінде мүшкіл халде жатқан
жеріңнен осы үйге алып келдім...— дейді
қыз (ҢЕ).
МЫЗҒЫП АЛДЫ Көз ілдірді, азғана
үйыцтады. Үнсіз отырған Абайдың басы
зеңіп, пысынай түсіп, ұйкысы келді. Сонымен ас піекенше мызғып алмац болып,
жантайып, жатып қалды. Ербол да ұйқыға кеткен еді (М. Ә.).
МЫҚТЫЛЫҢ ЕТТІ Күш көрсетті,
кеуде қацты. Сонда тұрып әскерлер: —
Барамыз,— деді,— атіанып, Бәрі де етігг
М.ЫЦТЫЛЫЦ,
Тұрды солай мақтанып
(БатЖ).
МЫҢ АСҢ.АНҒА БІР ТОСҚАН Менменсіген, көкірек керген кісі де тобасына
бір келеді деген мағьінада. Мың асканға
бір тосцан деген. Күн бір жауса, терзк екі
жауып... Онсыз да елдің жылауы, дерті
аз боп тұрған жоң бұл күнде. Мынадай
қан жылап тұрған күнде көзге шүңымасаңдар етті, тым ңұрса (М. Ә.).— Базым,
не керек! Ер кеудеде «кек» деген өлексе
боп шіріп кетсе, сол қорльіқ та! Тұяқ серпер күнім болса, сол осы-ақ!! Мың асцанға бір тосқанның шағы кеп тұрган сәтім
осы-ақ!... — деп тоңтады Жиренше (М. Ә.).
МЫҢ БАСЫ к ө н е. Ескі уацтағы сарбаздар бастығы. Мың басы, бектері бар
алты-жеті, Өзінен басқаныкін жөн көрмеген. Үлдары өр көкірек батырсымаң,
Басқаға менменсініп жол бермеген (И. Б.).
МЫҢ БОЛҒЫР а л г ы с - т і л е к . Өзі
бір мыц болғыр екен! Не деген ниеті жаксы адам! (AT).
МЫҢҒА БАЛАДЫ Көпке, цымбатца
теңеді, цадірледі. Батырды айтсам ел
шауып алған талап, Қызды айтсам, цызыңты айтсам қыздырмалап, Әншейін күн
өткізбек әңгімеге Тыңдар едің бір сөзіи
мыңға балап (Абай).
МЫҢҒА ЖАЛҒЫЗ БОЛМАЙТЫН Ба
тыр, ер (жау) жүрек. Арыстанбыз алыссаң алмай ңоймайтын, Аш бөріміз ағызсак, қанға тоймайтын, Қолда қуат, бойда
сымбат, жүректе от, Жас періміз мыңға
жалғыз боллайтын (Б. К.).
МЫҢҒЫРҒАН МАЛ Өте көп, қаптаған түлік. Майда шуақ, жылы жаз Үлы
Совет елінде, Ел ырысы — ңұт, байлық
Береген мырза жерімде, Мыцғырған мал
жайылған Байшешекті белімде (Н. Б.).
МЫҢ ДА БІР АЛҒЫС [РАҢМЕТ]
Көп-көп ратдмет. Осындай ұл-ңыз өсірген
ата-анаға мың да бір алғыс (AT).— Сендерге мың да бір рацмет. Аң ңар, кек
мұзда кысылып келген, толып жатқан
жаңа жұртңа өз мекен-жайларыңды бер-
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дің. Өздерің ңысыла, қымтырыла отыруға
шыдадыңдар...— деді Сандыбай колхозшыларға (М. Ә.).
МЫҢ ДА БІР ЕМ [ДАУА, ЗЭРУ]
Іздесе таптырмайтын шипа; ең керектісі,
цажеттісі деген мағынада. Бүркіттің коясын мұсатыр әрі құстыруға, әрі ішін тазалауға мьің да бір ем (С. Қ.). Ңозғалған
дертке, Өршіген өртке, Мың да бір day а
жазды шөп (Б. К.)- Ңазір ңалада не көп,
фотоаппарат көп, соның жабдығы көп:
Елде біздің мың да бір зәруіміз сол заттар (ЛЖ).
МЫҢ КҮН СЫНБАҒАН ШӨЛМЕК
БІР КУН СЫНАР Ацын бұл жерде жасаған жамандыц ацыр бір күн алдына келеді, жазасын тартады деп отыр. (Арамдьщ ңайткенде де ібір күн білінбей қалмас). Жамандар қыла алмай жүр адал
еңбек, Үрлық, ңулың, ңылдым деп ңағар
көлбек. Арамдыңтан жамандың көрмей
ңалмас, Мың күн сынбас, бір күні сынар
шөлмек (Абай).
МЫҢҢ ЕТПЕДІ Қозғалмады, мызғымады. «Нұридың тәуір-ақ отырған екенбіз» деуі Шәкірге «осымен аяқтайың» де
ген ңұлақ қағысы еді. Бірақ, ІПәкір мыщ
етпеді (М. И.).
МЫҢ ҢҮБЫЛДЫ Сан алуан түрге
түсті. Ңиядан шалынған бұлыңғыр еағым
өзінің алыс үмітіндей мың цұбылды
(Р. Тоқ.). Ой шіркін, әп-сәтте мың кұбылдың-ау! Сенің атың осы Мыңқұбыл болсын! — депті (AT).
МЫҢ МӘРТЕБЕ [ҚАЙТАРАІ Бірнеше рет, цайта-цайта. Бәрекелде... Бір
Абай емес, енді міне бәріміз айталың.
Осы ңылғаныңа исі Үйсін, Дулат, мұңым
тегі ¥лы жүз баласы мыц мәртебе алғыс
айттық саған (М. Ә.). Ілтипат маған жан
деп еткеніңе Ішімнен мың цайтара алғыо
бердім (С. Д.).
МЫҢНАН БІРЕУ [БІРІ] Көптен біреу,
көптен жеке-дара, өте сирек. Ңуанбақтьщ
пен бақ — мастықтың үлкені, мыңнан бір
кісі-ац к...і ашшайтұғын ақылы бойында
қалады (Абай).
МЫҢНАН ШЫҢҢАН, ЖҮЗДЕН 03ҒАН Көптен озған жүйрік, шешен. Саңлаң ед, шыщан мыңнан, озған жүзден,
Көп сұлу көзін сүзген, күнді өткізген. Ңызықтың айдынына ңұлаш үрып, Армансыз ңаздай қалқып, қудай жүзген (I. Ж.).
МЫҢ САН Еөптеген, толып жатцан
деген мағынада. Тірі болсам айдармын,
Әлілақ мыц санды да; Tipi болсам кұшармын. Ақдудайын таранған, Өкшесіне к.аранған, Аймандай аппаң паңды да (Д. Б.).
МЫҢ ТҮРЛІ Сан алуан. Біреуді өлтіремін деп қорңытса да, мың кісі тыц
түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі
қозғалмастай берік болу керек (Абай).
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МЫҢ ТҮРЛІ КҮЙГЕ САЛДЫ Қүбылтты, ьрүйцылжытты. Өнерге салды бұлбұл
сонда аңыратып, Шыңғыртып, шымырлатып, сорғалатып, Мьің түрлі күйге салып
толңындады. Маңайда жан біткенді таңырқатып (Абай).
МЫРҒАМ ЖЕР д и а л. Малға цолайлы жер, отты жер (Гур., Маң.).
МЬІРЗА ЖЕЛ д и а л. Ацырын сощан
жел. Мырза жел соғып тұр, бидайды
ұшыртып бітіріңдер (Қос., Аман.).
МЫРС ЕТТІ Кекете күлді. — Сол құлынды бүгін олар жер ме екен, біз жер
ме екенбіз өзі? — деп мырс етіп күліп
қойды (М. Ә.). Бөлекбас қабырғадағы суретке қарап еді, Сәуле акырын мырс етті.
Оның неге күлгенін тольщ сезбесе де,
Бөлекбас өз-өзінен қуыстанып, ңыбыжықтай бастады (Ә. Ә.).
МЫСТАН [ЖАЛМАУЫЗ] КЕМПІР
Ертегілердегі кейіпкер, залымдыц иесі.
Басынан жаманшылың кетпеген, басы
мүйіз, к...і киіз бір мыетан кемпір келді
(АБ). Мыстан кемпір сыңылды, Екі беті
ңұнысңан Ңан майданнан ңағыс боп,
Әбдіғапар жылысқан (О. Ш.). Бай көзі
алакандай болып, қоркып кетеді. Бай
жалмауыз кемпірге: — Ат басындай ал
тын берейін, ңоя бер,— дейді. Жалшауыз
кемпір жібермейді (ҢЕ).
МЫСЫ БАСТЫ [ЖЕҢДІ] ©С¥СЫ БАСТЫ Біреуден каймыцты, тайсалды, үндей
алмады; аруағы басты. Айтданын тыңдай
бергеннен басңа хал жоң, мысы басып тұрады. Ал мен ғой, бұрынғыдай емес, ма
наты бір елес боп көрінген алып тұлғалы
әйелдің мысы басңандай, бір түрлі именіп, жасқанып далған сияңтымыін (Ә. Сат.).
Әлде ел аузына ілінген жас батырдың мысы жеңді ме, бие сауымындай мезгіл алысданнан кейін Байтабын жығылған-ды (I. Е.).
МЫСЫҚ БОП ТЫҢДАДЫ Қорцып,
бүғып, үрейленіп тыңдады; цүлак түрді.
Бір дауыс осы таңда саңқылдаған, Мысыц боп бұл дауысты жан тьіңдаған.
Иіріп бір шыбықпен жүр Ңарашаш, Acтында ақбоз атпен жарңылдаған (I. Ж.).
МЫСЫҢ КӨМБЕ ҢЫЛЫҢ [MIHE3] ©
МЫСЫҢ ҚЬІЛЫҒЫ Көңірсітіп, быцсытып
жүрер, пыш-пыш әңгімесі бар, сасыц ңулығы бар кісі туралы айтылады. Осының
мысыц көмбе мінезі құрысын! Бір нәрсені
көңірсітеді де жүреді (AT). Мысықтан
басңаның цылығы жататын ба еді, жетті
де жаманат! (Ғ. М.).
МЫСЫҢ КӨМБЕСІ ЖОҢ Бүгері, бүцпантайы жоц, ац көңіл деген мағьінада.
Асқар ашьщ, айңын жазады. Жасырарбүгері, мысыц көмбесі жоқ жазушы
(Ғ. М.).
МЫСЫҚ ТІЛЕУ Арамдыц, жамандыц
ойлау мағьшасында. Зоридаш шошып:
Ах,— деді. Ертеңіне Зоридаш өлі бала
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туды. Кемпір: — Мысыц тілеу жетті ғой
түбіне қайтейін!— деп, маңдайын тоқпақтады (Т. Ә.).
МЫСЫ [МЫСЫМ] ҚҮРЫДЫ А'малы
таусылды. Жас қатын, баласы жоқ, заты
қазак;, Мүлкіне өзі ие өлгөн байдың. Ңызығып оған Әжібай дүниеоі үшін, Алуға
жүмсап еді айла-күшін; Екенін дүниесі
үшін о да біліп, Әжібайдың, тимей, біраң,
цұртты мысын (С. Т.). Ңаскүнем жер
астына ңалды бұғып, Барады жануар ат
әлі дұрып. Бұрылмас бауыздаоаң басы
датты, Талды ма шіркін жігіт мысы цүрып (Ғ. Қ.).
МЫСЫ НІЫҢТЫ д и а л. Аты шыцты.
Осы колхозда істегеннен бері Жанайдың
мысы, шыццан жігіт емес (Қ. орда, Жал.).
МЫШТАЙ БОЛДЫ Жуасыды, жъш
болды. Бұрын балаларынан мұндай сөзді
естіп көрмеген Ақмарал әуелі жыштай
боп оасып қалды. Алақтап ңызына пара
ды (3. Ш.).
МІГЕРСІЗ ӨМІР д и а л. Қасірет-қайғысыз заман. Сен тек тірліктің бұнымен
таусылмасын, түннің артында күн барын,
аралас жүретін және бір жарық күн кеп
жер бетінде ертең тағы мігерсіз өмір басталатынына сенесің (Ә. Н.).
МІЗ БАҢПАДЫ [ҚАҢПАДЫ, ЕТПЕД1] Бүлк еткен жоц, бедірейді де цалды,
шыдап бацты. Ңаланың да, даланың да
мырзаларынан, кемде-кем... Бірақ бұлардың біреуіне де әкесі міз бакцан жоқ.
Әкесінің тулап алысқа бара алмайтынын
айңын аңғарып, іштей мырс-мырс күліп
жатқан Сапар оңайлықпен берілмеді. Ол
міз бацпай бұрынғысынан бетер бедірейді
(М. И.). Арынгазы бұған да міз бацпағасын Саша секем алып, оның алдына
еңкейіп еді, мұрны ғана пысылдайды
(3. Қ.).
МШӘЖӘТ ҢЫЛДЫ д и а л. Сұрады,
тіледі. Мінәжәт цып намаз оқып отырсың
ба? — деді (Жамб., Шу).
МІНӘСІП [МІНӘСӘР] КӨРМЕДІ д и
а л. Орынды, лайыц, жөн демеді. (Шығ.
Ңаз., Болын.). Баламен тілге келісіп жатуды бойына мінәсәр көрмеді (AT).
МШЕЗ ШЫҒАРДЫ Оцыс цылыц көрсетті. Аздан кейін Мөңке тағы да аяқ
астынан мінез шығарып, Еламанды тадымынан басьш дойып, көрдің бе, бала!
Азуы пышақтай, арқасы ошаңтай ағаларьщ, әне, анау үйірге түскісі кеп жүр,—
деп бооаңдау ғана лекітіп күлді де,— жә,
мен кетейін,— деп түрегелді (Ә. Н.).
МШЕЗІ АУЫР Саллщты, байыпты
деген імағынада. Әлжан өзі жаратылысында салмақты, мінезі ауыр адам. Ақмолада біраз одып келіп, председатель сайланғаннан бері ой басып, салмаңтана
түсіпті (Ғ. Мұс.). Жақсы кісі ақылымен
тәуір болады, Мінезі ңорғасындай ауыр
болады (ШС).

МІНЕЗІ КЕЛДІ д и а л. Ашуланды,
ашу қысты. Үй иесінің мінезі келіп отырғ.анда қонақта не жай болмад (Гур., Маң.).
МІНЕЗІ МАЙДАЙ [СЬШЫҚ, TEKTI]
Әдепті, ізетті, көргенді, биязы деген мағынада. Сыныц мінез, кең пейіл басшыларым, Көрдің ғой істі алға бастырғанын
(Айтыс). Мінезі шалдың-дағы текті дейді,
Сөзіне өбден көзі жетті дейді (ҢКБС).
МШЕЗІ 1ПАЙПАУ [ШЭЛКЕС] ¥рысцак, сыйымсыз деген мағынада айтылады..
Бұл өлеңде үй ішінің көңілсіз түйтпегі,
мінезі шайпау әйелдің жағымсыз қылықтары суреттеледі (Т. Ә.).— Үсті-басыма не
болыпты? — деді мінезі иіәлкес Батырбай
шамданып.— Сіз көңіліңізге алмаңыз,
Жауынбаев жолдас, жағаңыз кір, әрі
галстук байламапсыз! Бұл қалпыңызбен
класка кіру қолайсыз ғой,— деді Жақыпбек (М. И.).
МІН ТАҚТЫ Кінәлады, айыптады,
кемшілік тапты. Сонда да інім мін тацты,
Менен көріп барлығын.— Тап,— деп,—
ңызьщ кітапты, Ңиғылықты салды інім
(М. Әл.). Көп ішінде аз болсаң, Әр неме
түсер ойыңа. Ел ішінде жоң болсаң, Мін
тағылар бойыңа (Ш. Қ.).
МІНШ БЕТШЕ БАСТЫ Айыбын, кемістігін көзіне айтты. Не айтңысы келсе
де, ол бетіне айтатын. Көлгірсу, жалтақтау дегенді білмейтін, өсекшінің мінін
тура бетіне басатын (С. М.).
МШШ ЖАСЫРДЫ [ҮРЛАДЫ] Ке.мшілігін бүркемеледі. Майданға түспей
бэйге алма, мініңді ұрлап жасырып (Абай).
Жаңсы сөйлер шешіліп, Бастағы мінін
жасырмай. Кіші пейіл, әдепті, Басынан
сөзді асырмай ,(М. Сұл.).
МІНІСКЕР ӘЙЕЛ Шебер, өнерпаз эйел.
Күнтай сымбаттылығы мен сұлулығының
үстіне, он сауоағынан өнері тамған мініскер, ас-суға қылап әйел болып шығады
(С. М.).
МІРГЕ ӨТПЕДІ Ештеңеге жарамады.
Мысал сөз алтын айдар, жібек деген, Ңыз
едің сөз ңадірін білед деген. Сөзімді гауһар деген қош алмасаң, Сен де бір тесік
тассың мірге өтпеген (М. Б.).
МІРДІҢ ОҒЫНДАЙ Қадалған жерін
тіліп түсетін, өткір. ...Сөзі мірдің оғындай, келешекке тартқан жолы күндей
жарңырап «Жұмысшылар жолы» газетінен әр сөзі жауға оқша борады (Ә. Ә.).
MICE ҢЫЛДЫ [ТҮТТЫ] Табылғанын,
азды цанағат етті. Бір үйінен шалап, бірінен ірімшіктің сары суын, шалабын ішсе
де тоңмейіл бопты. Барын місе цып көп
мұңдар шертісіпті (М. Ә.). Астында жыландай жарау ұзын ңұла, ңарында ырғайдай сойыл. Бұлаң дұйрың жүрісті місе
тұтпай, ара-тұра текітіп-текітш алады
(Ғ. Мұс.).

н
НАБЫТ [НАМЫТ] БОЛДЫ д и а л.
1. Ысырап болды. Күрішті қар жауғанша
ормаоа набыт болады (Ң, орда; Жамб.,
Шу; Алм., Кег.). 2. Апат болды, цырылып кетті. Шамамыз келмей қалса, өзіміз
набыт боп кетерміз депті. Кеше қарақұйрық ңуамын деп бір машина адам набыт
боп кетіпті ғой (Ақт., Ойыл). Бұйрық
шьгкдан соң алмай қоймайды. Қарсы келсе, ел набыт болады (Б. М.).
НАДАН КЕУДЕ Көңілі соцыр, топас
■адам. Надан кеуде — көр кеуде (AT).
НАЗА БОЛДЫ Ренжіді, көцілі цалды;
■өкпеледі. Караман құрдас өкпелеп, Көрмеймін деп жер тепкілеп, Наза боп қайтып жөнелді (ҚБ). Мылтың арқалаған
мергеннің түрі, сәркесінің томар қаңңан
дауысы жалпы жаратылыстың жайына
наза болғандай (I. Ж.). Баянға сөйлесе
алмай наза болды (ҚКБС).
НАЗ АЙТТЫ Еркеледі, өкпелеген бол
ды. Кейде ұлым отырады көп ойынын
азайтып, «Бүгін бір де айналайын» демедің деп наз айтып (Б. К.).
НАЗАР АУДАРДЫ [САЛДЫ] Көціл
бөлді. Жақыпбек әр түрлі балаларға кездесті. Олардың кейбірі бұған жатырқап
назар аударса, енді біреулері таңдана қарайды (М. И.). Балалардың айналадағы
өмір тіршілігін байқап, түрлі ңұбылыстарды талдап үйренуіне айрықша назар
«аударылады (ХМ). Ңарамады назар can,
Еш бенденің түсіне, Ңалағаны келмеее,
Басқаменен ісі не? (ҢамБ). Жомарт: Уа,
тілің бұлбұл екен ғой, тілесең күшің дулдул ғой, аңыным. Ендеше, мына тәтті
жеңгең екеуімізге назарың сал, пана бол
(М. Ә.). Махаббат базарыңа мақшұғында
Ңұзырд.ан құрмет күткен мен бір ғаріп.
Жүзіме назар салып қарағанда, Еміреніп
жан қозғалар от таралып (А. Қор.).

бітіреді, басцаны назар тұтпайды (Жамб.,
Луг.).
НАЗАРЫ БЭС [ПЭС] БОЛДЫ д и а л.
Жүзі томен тартып, көцілі цалды. Содан
кейін Жұманның назары пәс болып ңапты (Жамб., Шу).
НАЗАРЫ ҢАЙТТЫ Көңілі цалды. Бір
күнде кетті базарым, Алладан цайтты
назарым (АӘ).
НАЗАРЫ ТҮСТІ Көз цыры ауды. Ңобыландыдай батырдың Ңұрткадан қайтты азары, Бурылға түсті назары (ҢБ).
НАЗ БЕДЕУ Көрікті, келісті, асе;и
лсүрісті жарау бие. (Кей жағдайда «бедеу» деген «ат» сөзімен де тіркесіп, жүйрік, ұшқыр мағынасын білдірюді). Ңабағы қалың ер жігіт Жалғыз оққа жолығып, Жолыңса кеуілі торығып, Астындағы наз бедеу Аясы толмай зорығып,
Сағағында жапанда Сары шыбын үймелеп, Халық үшін туған ңайратты ер Нешеуінін; кеудесі... Ңұба жонда қалған
жоқ (Б. Ө.).
НАЗ КӨРСЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Қылъщ
байцатты, еркеледі; еркелей қолца салды.
Жуынып беті-қолын ңайта жүрді, Нағызсып, наз көрсетіп неше түрлі. Теңселіп,
«теңім анық екен-ау» деп, Ішіне шатырының келіп кірді (Т. I.). Батыр жанына
келгенде, Наз цылса да, қорықса да,
Ңұртқа сынды сұлуың Төмен қарап жер
шұқып, Өксіп жылап қамықты (ҢБ).
Ңыздардың қылдай белі бұралады, Ңызықпай көрген қайтіп тұра алады?! Наз
цылып бір-бірінен бет сүртуге, Орамал,
сүлгіменен сұранады (Т. I.). Жарк-жұрк
етіп ілінер көк дауылпаз, Ңұе қатарлап
байлаған қанжығаға. Ңыз бұрацдап жабысып, цылады наз... (Абай).
НАЗЫ БАР Ерке цылығы бар. Ңұртқа
деген ңызы бар, Жұртына жайған назы
бар (ҢБ).

НАЗАР ТҮТПАЙДЫ д и а л. Көз салмайды, көзге ілмейді, көңіл бвлмейді. Өзі
НАЙЗА БОЙЫ х а л ы ң т ы қ
өл ■әдемі, үй жұмысын да, түз жүмысын да I ш е м. Биіктік, терецдік, үзындыц, цалың2 6 — 160
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дык, әлшемі ретінде цолданылады. Күн
найза бойы көтерілместен бай келіп, жаман жер төсекте жатқан Райкіанды тұрғызды (М. Ә.). Дәуреңді қолынан бооатып еді, ол қараңғыда томпаңдай жүгіріп,
найза бойы алға шығып кетті (Ж. Ж.).
Найза бойы қар жауоа, жұтамайды сауысқан, Ңанды көйлек кисе де, Қиыспайды туысқан (Маңал).
НАЙЗАҒА [СҮҢГІГЕ] ЖАУ МІНДІРГЕН ЕР Жауын найзамен түйреген, аскан
ер. Найзасының ұшына жау мінгізген.
Еменәлі Керейде ер Жабайды айт (Тәтіңара). Сүңгіге жауын міндірген, Ер көңілін
тындырған (АӘ).
НАЙЗАМДЫ ӘПЕР 1. Үрысцщ, жецілтек кісі. 2. Алып цашпа ат.
НАЙЗАНЫҢ ҮІИЫМЕН, БШЕКТЩ
КҮШШЕН Күшпен, зорлъщпен. Ақ найзаның ұшыліен, ақ білектің күшімен болуды, жұрт болуды ойлаңдар (ШС).
НАЙЗАСЫН ЖАУҒА ТІРЕДІ Қарсьі
түрды, жауға шапты. Уа, сен, Ңанжығалы Бөгенбай, Тоқымы кеппөс ұры едің.
Түн қатып жэне жүр едің, Қабанбайдан
бұрын найзаңды Ңай жерде жауға тіредің? (Б. Қ.).
НАЙЗАСЫ ТИЕДІ Бүл жерде таяғьі
(соццысы) тиеді деген үғымда айтылып
гүр. Еліңде жақсы кап болса, пайдасы
тиер, Содырлы сотқар көп болса, найзасы
тиер (ИІС).
НАЙЗА ¥СТАДЫ Ер болды; цолына
цару алды. Найза ұстар деуші едім, Сағағын жезбен ңынатып, Жеңсіз берен
түймелеп, Кіреуке киер деуші едім (Д. Б.).
НАЙЗА ҮШЫНДА ОТЫРҒАНДАЙ
Хауіп үстінде тұрған кісі туралы айтылады. Бірақ, найза ұшында отырғандай,
суың сезім айығар емес, жан-жағына
қарана береді (Ә. III.)НАҚАҢ ЖАЛА Жазъщсыз жабьілған
айып-кінэ. Жаннан көрдім жалған нақақ
жаланы, «Жігерсіз» деп құр мазамды
алады. Жылы жүзін, жұмсак сөзін көрсегпей, Тағдыр шіркін қарамай-ақ барады (Б. К.).
НАҢАҚТАН
[НАҚАҢТАН-НАКАҢ]
АЗАП [ҢОРЛЬІҚІ КӨРДІ [КҮЙІП КЕТTI] Құр босца, бекерге цосац арасында
кетті; бекерден-бекер жазалы болды.
Үшінші тілеу тілеңіз Пэледен нақақ күймеске (ШС). О, азамат жасңанбаңыз. Біздің заң нацацтан ешкімді күйдірмейді.
Біз әділдігін айтамыз... (Н. Ғаб.). Адре
сам, жаңылоам, басқадан жаңын жолдасым ғой, маған бет алды бұртиып ашуланғанша, ақылын айтса қайтеді? Нацақ күйіп. бара жатсам, мені қорғаса қайтеді? —
деп, ішімнен мык/гап ренжідім... (Б. М.).
Нацацтан-нацан; шашыльш, төгіліп, цорлық көріп, ...қырдың қалашылары жатыр
(С. С.)

НАҚА-РАҢА ЕТІП ЖИНАДЫ д и а л .
Төкпей-шаіипай жинады. Қылча піскен
кезде нақа-рака етіп жинап аламыз
(Жамб., ІПу).
НАҢ СҮЙЕРІ Жацсы көргені, сүйіктісі, жан жары. Торғын шәлің басыңда,
Нақ сүйеріц қасыңда, Ақ оары аттай айқасып Күнде ойна-ай ашына (Ғ. М.). Бекініс
эбден әзір болғанда, хан қырық әйелінің
ішінен үлкен бәйбішесі мен нақ сүйер
жас тоңалын алып тау басындағы ордасына көшеді (С. О.).
НАҢЫШЫНА КЕЛТІРШ с ө й л е д і :
Кәркемдеп, мәнерлеп айтып берді. Ыбырайым сөзді нацышына келтіре сөйледі
(3. Ш.).

НАЛА БОЛДЫ © НАЛА ҢЫЛДЫ 0
НАЛЫС ҢЫЛДЬІ Қапа-цайғыда болды, цапа-реніш етті. Сексені ақылдасты болып
нала, Жарамас бұлай жүру үлкен аға.
Жакында ел бар болса баралық деп, Салады тұлпарларға алтын таға (БатЖ).
Жабысты аңыр пәле боп, Аспаннан келді
аяғым. Өзіме өзім нала боп, Есіме түсер
баяғым (Ш. С.). Жалғыз кетті жас бала,
Бір кұдайға жалбарып, Қылады күнде
көп нала, Бағымды құдай ашқыл деіг
(БатЖ). Налыс цылып құдайға Көзінің
жасьгн төгеді (АБ).
НАМАЗҒА ҮЙЫҒАНДАЙ ТЫҢДАДЫ
Селт етпей ұйып тыңдады; ьщылас цоя
цұлағын салды. Күлдірлеп қоңыраудай,
күй сыңқылдап, Бота күй маймаң қақты
үн былкылдап. Ңоғадай салбырасьш хан,
ңарасы, Намазға үйығандай отыр тыңдап
(I. Ж.).
НАМАЗЫ ҢАЗА БОЛДЫ к ө н е.
1. Намаздың оқылатын ущыты өтіп кетті.
Ғайбаттың жаман екенін Біле тұра айтасыз. Күн шықкан соң намаздьің цаза боларын, Біле тұра жатасыз (Ш. Ң.). 2. Бір
нэрсесі кетті me, бір нәрсе боп цала ма
деген лшғынада. Бізбен бірге жүроең
намазың цаза болар ма еді, немене? (AT),
НАМЫС [-ЫН, ЖЫРТЫСЫН] ЖЫРТТЫ [ЖОҚТАДЫ] Арын қорғады; есе-кегін, ар-кегін іздеді. Бір жаңтағы Матай
қызының на,мысын жыртып, жөн-жосығьін білмейтін жат біреумен араігдасудың
саған да орны жоқ (М. Ә.). Оразекең ел
намысын жоқтап Квкшенің жаңағы еліне
сөз салыпты (М. Ә.). Итбайға ілік-шатыс,
я соның намысын жыртцан кейбір байлардың жылқысын да барымталап, Амантайдың колына бес мыңға жақын жылқьг
түскен (С. М.).
НАМЫС КӨРДІ Ар, үят деп есептеді;
өзіне мін санады. Мұғалімдердің соңынан
салпақтағанды намыс көргендей, Тоқмолда бір кезде орағытып, оза бастады (Б. С.).
НАМЫСҚА ТИДІ Ар-ұятына тиді.
Батыр кайта шабады, Намьісқа тиіп арласа. Қарақғыда түсірер, Алдын әкеіг
жарласа (М. Сұл.). Қүдайменде натысына
тиетін әңгіме жөнінде сөйлеокісі келмей.
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торы атты тебініп қап, желе жөнелді
(Ә. Н.).
НАМЫСҚА ШАПТЫ © НАМЫС ҢУДЫ Есе-кек іздеді. Қызығы кеткен ел багып, Қисыны кеткен сөз бағып, Ендігі
атқа мінгендер, Күнде ертеңге талмайды.
Бас қосылоа арыоңа, Кім шабады намысца? Жатқа қарар беті жок, Жалынбай
тұрар к...і жок, (Абай). Жоң, шаптым. намысъцма, жеткіз Ақтоқтыға, енді көтермеймін еркелігін (Ғ. М.). Жалғыз үйлі
Арынның тобы ысты, На>мыс қуып ыстылар жанын ңысты, Тұлпар тобын табатын заң бар десіп, Бақан алып барлығы
ізге түсті (С. Кер.).
НАМЫС ҢЫЛДЫ [ШАҢЫРДЫІ ©
НАМЫСЫ ҚОЗДЫ 1. Өзінен-өзі цорланды;
цайратына мінді. Ел жайлауы Арысты,
Ватырлар цылды намысты. Әуелі тәуір
сөйлесіп, Артынан шайтан жабысты (ҚБ).
Батырлар апьіраңтап, зорланысып, Қамалды ңалың әскер қорланысып. Өрлігін
кербез шыңның енді байқап, Үндемей хан
да тұрды зор намыс цып (С. С.). Соның
емін таба алмай, Ой алысқа үңілген. Жеңілгенді намыс цып, Аш беліңіз бүгілген
(Жамбыл). Себебімен өлеңнің, Сіздерменен кез келдім. Талай елді таныс қып,
Әуелі жүрдім намыс цып, Өнермен елді
кезгемін (М. Сұл.). 2. Шамданып ашу шацырды. Сен қыз, осы білгіштігіңді қоямысың,— деп, Сәдірбек бұл жерде намыс
шацырды (С. Б.).
НАМЫС ҢЫСТЫ [БУДЫ] Үяттан
Борланды-, арланып цорланды. Эрине,
қыста да жер өзгереді,— деді Жалғас намыс цысып, қызарақтап (С. Баяз.). Жігітті намыс цысып, ішінен булыгып келеді. Кара торы жүзі күреңденш кетті. Етженді беті балбырап, төмен түсіп бара
жатқандай көрінді (Ж. Ж.).
НАМЫСТЫ ҢОЛДАН БЕРМЕДІ ©
НАМЫС БЕРМЕДІ Есе-кегін жібермеді.
Тайма Расул жолыңнан, Берме намыс цолыңнан, Опасыз болып жақынға, Қарарсыз болып халқыңа, Мұкдтпай жауды
кетпеңіз, Ит өліммен ақьірда (Ш. Қ.).
Жасым бар жетпіс бесте, жылым барыс,
Азуым бай дегенде алты кіарыс. Жасымнан две кылғанға ңас болдым да, Бермедім адамшылың, цолдан намыс (Ш. Ңош.).
Елінен Айбас сері іздеп шыкты, Дұшпанға
неге намыс берейін деп (ҚКБС). Сырттан
келген дұшпанға намысьшды бермеді
(ҢБ). Жайыңтың бойы ңамысты, бермейміз деп намысты, Екі батыр екпінмен жағаласып калысты (ҚБ).
НАМЫСЫН ЖІБЕРМЕДІ [ҢОРҒАДЫІ
Есе-кегін бермеді. Ұрыга жібермедім мен
намысты Кім бұлдіар мұндай-мұ.ндай қылган істі (Абай). Балуан Шолақ серіктерінің намысын цорғаймын деп зор екі жанжалғ.а килікті (С. М.).
НАМЫСЫН ҢОЗДЫРДЫ [ҚЫЗДЫРДЫ, ОЯТТЫ, НГҮҢЫДЫ] Арын түртті,
ар-ұжданына, шабына тиерлік әрекет етті.

НАР

Намысыңды цоздырып, талабыңды ұлғайтпаса бұл жаныңа қастық етпейтін достың
айтар ащы шындығы тәрізді (Ғ. С.). Абайды Оразбайдың сабағанын естігенде, Тобықтының өз іші емес, алыс-жақын көи
қазақ күйзеледі де, намысы цозады (М. Ә.).
Малңар сияңты нәннің ңолындағы келінін айырьіп алу, Малңармен қоса, бүкіл
сол рудың намысын цоздырады (Ғ. Мұс.).
Есек те ых! ых! деп иығына шұңи бергенде, бір мөңкуші еді ғой,— деп Кәлен балықшылардың намысын оятпац болса да,
бұйығы жігіттер ондай ерлікке баспады
(Ә. Н.). «Өлермен болоаң отқа түс»,— дея
шаптан түртіп, нщмысыңды шүцып отьгрып алды ғой (Ә. Н.).
НАНДАЙ ИЛЕДІ Табанына салды,
езіп-жаншыды. Жауды нандай илемей, Ер
құмардан шығар ма! (АӘ).
НАН СОҒАР Қолынан ештеңе келмейтін, жұмьісца цыры жоц, жалцау. Беріц
кет теңдігімді о дүниеге, Нан соғар, мені
осынша жамандадың (I. Ж.).
НАНЫМЫ ЖОҢ Шын сөзі жок, сендірері жоц. Сыйымсыз болды алашқа, Барымтасын тыя алмай. Нанымы жоц, анты
бар, Ел нұсқасы кетті ғой, Елмін деген
салты бар (Абай).
НАНЫН ТАУЫП ЖЕДІ © НАН ТАПТЫ Күнін көрді, тамағын асырады. ¥рлық
қолдан келмейді, Ат үстінен соғыс қып,
Жемесем тауып нанымды (ҢамБ). Ынсапсызға нэ керек Істің ақ пен қарасы. Нан
таппаймыз демейді, Бүлінсе елдің арасы
(Абай).
НАНЫ ТАУСЫЛДЫ Бүйырған ырызығы, татар дэмі біттІ\ тағдыры бітті,
ажалы келді. Ңұлым десең, құдая... Тағдырымды бітіріп, Тауыс менің нанымды!
Осы таңнан өткізбе, Күн шығуға жеткізбе! (ҢБ).
НАРАЗЫ БОЛДЫ Ренжіді-, царсы
түрды. Наразы болдым саңамды бермеген соң (ҚКБС).
НАР АТАНДАЙ © НАР ЕДІ © НАРҒА ЖҮГІН САЛҒЫСЫЗ Өте күшті, өте ірі,
цайратты деген мағынада. Нар атандай
Әбіжан, Құшағына ап жалма-жан Әлиді
ақырын уатты:— Ңой, жігітім, босама!
Босар жер ме осы ара?— Деп беріп тұр
ңуатты (I. Ж.)- Қарағым менің нар еді,
Іздегені ар еді. Белгісін айтып, берейін,
Жаурынының үстінде Дөңгелек қалы бар
еді (АБ). Нареке, жұртым сүйген нарым
едің, Жасыңнан жыр суына канып едің,
Атанып ақьіндардың атайманы, Тайкымай талай топты жарып едің (АЖ). Айы{ідан туған жамбоз бар, Нарға жүгін салғысыз. Аруанадан туған мая бар, Асылын айуан десең нанғысыз (М. Ө.).
НАР БУРАДАЙ ШАБЫНДЫ Қатты
айбат көрсетті; ашумен шиыршыц атты,
Беті оттай кабынып, Омырауын көтеріп,
Нар бурадай шабынып (ҢамБ).
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НАР КЕСКЕН Асыл, өткір цылыш-, қарсы желіккен ңаэаң наурыздағы шажүзі цайцы асыл семсер. Көріндің хордай бынған бура тәрізді, мауңын баспай, бетіболып жұмақтағы, Өткірсің нар кескен- нен ңайтпайды (I. Е.).
дей қынаптағы. Сөзіңді ешбір жанға
НАУРЫЗДАМА ҢЫЛДЫ Жаңа жыл
ұстатпайсың, Ңалбырға құйып қойған кіргенде болатын мерекеге, үлыстың үлы
сынаптағы (А. Ңор.). Найманда екі жүзді күніне той қылды. Ол күнде наурыз
нар кескенмін, Мойныңды ңимаң үшін (21 март) деген бір жазғытұрым мейрамы
қойған саңтап (Айтыс).
болып, наурыздама цыламыз деп, той-таНАРЛЫҢ КӨРСЕТТІ Шыдамдылыц маша ңылады екен (Абай).
жасады, төзъмділік байцатты. Балуан ШоНАУШАРУАНДАЙ ӘДШ Ешкірлге
лаңты ойлап іштен жүдеген Ғалия, нар- қиянаты жоц, цара цылды цац бвлген
лыц көрсетіп, сыртын жүдетпеді; баяғы әділ, ара цалыс төреиіі. (Наушаруан —
ойыны — ойын, сауығы — сауық (С. М.). Иранның VI ғасырда жасаған билеушісі
НАР ТӘУЕКЕЛ! Қиын-цыстау жағ- Хосрав I Ануширванның кейінгі дәуір
дайды көре тұра іске көз жүмып кірісуде әдебиегіндегі — араб, парсы, шағатай әдеайтылады. Тәуежел еттім. Нар тәуекел, би шығармаларында Атымгай жомарт
бұл жолға мен-ақ барамын (AT). Hap тәуе- сияқты дэрежеде — аңызға айналған,
кел, құлаш ұрдым қиынға, Ңайрат шір- әділдік өлшемі ретінде бейнеленетін дара
кін алып шыңса ңиын ба? Бұл сапарда тұлға. Атакты «Ңабус-намеде» (XI ғ. жасүрініп те ңалармын, Сонда, досым мені зылған). Наушаруанның (Нуширван өділдің) сөзі деп 55 өсиет сөз берілген [«Өзіңайыпқа бұйырма (Ң. А.).
ді әділ деп танысын десең, қолыңнан келНАРТТАЙ ЖАЙНАДЫ [ДЫЗАРДЫ, генше ңарауыңдағы жұртыңның тұрмы!'ЗЙАНДЫ] Алабүртып цүлпырды, балбүл сын жаңсартуға тырыс», «Достарыңмен
жанды. Көңілімде нұр сәуле, Жүзім нарт- жаулыңта болғанды неге дос тұтасың?»,
тай жайнайды, Кәрілік жок өңімде. Осы- «Шындық жанға ащы тисе де, оны тьщның бәрін әперген ¥лы Ленин көсемім дамақ керек>>, «Өзіңді ңызметіңе лайық
(Н. Б.). Оспан екі беті нарттай жанып, бағаласын десең, өзге жұртты сен де баүлкен көздерімен әкесіне шоқтай қада- ғала», «Сен туралы жұрт жаңсы сөз
лып, сазарып тұрып алды (М. Ә.). Мұртын айтсын десең, жұрт туралы өзің де жаңширатып қойып, жүзі нарттай жанып сы сөз айт» т. б.]. Нуширван эділ осы
отырған Ңартбай әне. Тік маңдайға жа- өсиет сөздерімен ңазақ әдебиетіне келген).
расқан ңою қара ңасы өр мінезін көрсе- Жамандыққа — жақсылық,
Көктемеген
теді (Т. А.).
Еділді айт. Қара ңылды қақ жарған, НауНАС БАСҚАНДЫ БИТ БАСҚАН Са- шаруандай әділді айт (Б. Қ.).
лац, былғаныш, өзін-өзі күтіп жүрімейтін
НАШАР КІСІ [БАЛА] д и а л. Әйел
адам туралы айтылады. Нас басцанды бала, цыз бала.
бит басцан, міне, сұлу жұрт асқан (С. Т.).
НАШЫНА [НӘНІІНЕ] КЕЛТІРДІ СөзНАСИХАТ ШАШЫП КЕТТІ Артцыға ді баптап сазын, мәнерін таба айтты. Ңыз
ацыл сөз цалдырып кетті. Ағайын менен тұрды кермаралдай керіп қасын, Сөйлесе
туғанға, Бала менен катынға Насихат келтіретін сөздің нашын. Сыланған тоты
шашып кетейін Аз ғана сөзді артыма ңұстай Масаты ңыз, Көзінің күйеуді естіп
(Ш. Ң.).
төкті жасын (О. Ш.). Диктор Сәтен жуан
НАСЫРҒА ШАПТЫ [АЙНАЛДЫ] даусын нәшіне келтіре соңғы хабарларды
1. Асцынды. (Ауру, дерт туралы). Үбай- схқи бастады (М. И.).
дың дерті насырға шауып, қожадан қожа,
НӘЗІК Ж АН Әйел бала, цыз бала;
әулиеден әулие қалмады (Ғ. С.). 2. Іс ци- элсіз кісі. Өлкемнің маған да ортақ күз,
ындады. ІНайханаңыз өсек-жаланың ор- кектемі, Төбемде қалықтайды жүз кептері.
дасына айналған. Жұрт арасына іріткі Ңонаң деп, нэзік жан деп қарамаңдар,
салғаныңыз үшін, сізді салың түгіл, жау- Жаралған жат жұрттыққа қыз деп мені
апңа да тартамыз. Байдұрды насырға (А. Бақт.).
шапцанын біле қойып, не істерін білмей,
НӘЗІЛІ ТҮСТІ д и а л. Назары томен
жұрттан көмек іздеп жаутаң ңаңты (ҚӘ). болды.
Неге екені белгісіз, оның нәзілі
НАУАДАЙ АҒЫЗДЫ [ҚҰЙДЫ] Та- түскен (Шығ. Ңаз., Больш.).
бысца иіаш етектен батты. Дүйім бейнетНӘЗІМ ҚЫЛДЫ д и а л. Мацтан цыл
кеш бір жылдың ішінде астықты науадай ды, мацтанды. Әрңайсысың өзді-өзіңді
ағызды (ЛЖ).
нәзім цылып маған өнерлеріңді көрсетіңНАУАЗА ҚЫП АЛДЫ д и а л. Сатып дер! (Жамб., Мер.).
алды. Ілеге сауда қылып барып едік, Бір
НӘЗІР ҢЫЛДЫ Діни үғым бойынша
жүз ңой пауаза қып алып едік. Бұрын біреуге берілетін (аңшалай не заттай) сазаңын көрмеген ел болғасын, Көшіне на- даца. Садаңа нәзір цылады. Патша қызы
Күнекей, Бір баланың тілеуін, Ғашыктыңзарымыз салып едік (Жамб., Ңор.).
НАУРЫЗДАҒЫ ШАБЫНҒАН [Б¥Р- пен тіледі (БатЖ).
ҢЫЛДАҒАН] БУРА ТӘРІЗДІ Ашуға, кекНӘЙМІТ ҢАЛДЫ д и а л. Қүр цалды,
ке мінген деген ма^ынада. Ак патшаға бос цалды. Өтеген оларға: — Сендер нэй-
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міт цалмаңдар,— деп бір-екі ңарадан үлестіріп береді (Жамб., Ңор.).
НӘЙІМ-НӘЙШ БАУЫРСАҢ Балалар
ойынында айтылатын сөз. Нәйім, нэйім
бауырсац, Ағын суға шомылсақ (I. Ж.).
НӘЛЕТ АЙТТЫ Қарғады, балағаттады. Өзің айтшы қайтерімді. Неге көресің
деп, досқа нәлет айтуға бола ма? (М. И.).
Осы оймен Сейіт біраз болып әлек, Денені
жалғастырган сынып бөлек; Жаратқан
ұрғашыны «тәңіріге» Кей күндер жылап
жүріп айгты нэлет (С. М.).
НӘЛЕТ КЕЛТІРДІ Қарғыс тигізді.
Алалды оатып параға, Болыетың арам
жағына. Рухына нәлет келтірдің, Ңабың
менен сабыңа (Д. Б.).
НӘЛЕТ Ң.АМЫТЫН КИДІ Қарғыспеп
таңылған бейнет иесі болды. Есін білгелі
киген нэлет қамыт ол бейшараның да
мойнынан түскен жоқ (С. М.).
НӘПСІГЕ ЕРДІ Тесік тамацтың, аш кез
тілектің, цүмартпа тән тілегінің пендесі
болды. Нэпсіге ерген молдаңыз, Кітапты
жаңсы білмейді. Кітап ұотап айтқан соң,
Жалған сөзі шынмен тең (Д. Б.). Жердің
көркі, хоры — жае гүлінің, Мезгіл жайнай
сынып солғанын, Нәпсіге еріп, қымбат құнын білмей, Ңұмартпа құрбан болғанын
(Б. К.).

НӘПСІНІҢ [ҢҰЛКЫННЫҢ] Ң¥ЛЫ
Аш көз тілектіц пендесі. Ңарау адам —
нәпсінің цүлы '(Маңал).
НӘПСІСІ ҢАРАР ТАПТЫ Аш көз көңіл тойынды. Нәпсім царар таптың ба?
Дүниеге тоймайтын, Бір шыны шай іше
алмай (Ш. Қ.).
НӘПСІСІН ТЫЙДЫ © НӘПСІСІН ЖЕҢДІ Көрінгенге цызыцпай барға цанағат
етті, көрсе цызарлыцца салынбады, қүлцынын тыйды. Мықтымын деп мақтанба,
ақыл білсең, Мыңты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең! Іші тар көре алмастың біреуі
сен, Ондай кісі бұл жерге келмейді тең
(Абай). Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан
кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, маңтанға еріп пәле шығарған кісі мықты атаиатұғыны несі? (Абай). Жақанның тұл
ңатыны байга тимек, Баласын қимай біраз
шыдаса да. Кете алмай жүрсе-дағы орнын
қиып, Жас кісі қалай тұрсын нэпсі тый
ып? (С. Т.).
НӘПСІСІ СОҚТЫ [ТАРТТЫ, ШАПТЫ]
Тэбеті ашылды; кәңлі ауды. Нәпсіңіз соццан тамақты таңдаңыз!— деді Асқар менюді Айшаның алдына сырғытып (3. Ш.).
НӘР АЛДЫ Күш, цуат алды, рухани
жігер алды. Сенімен мен, барлың адам
советтік, Сол бір достық жүрегінен нэр
алып, Әр сағаття, әр минутта шаттықпен,
Сүйсінеміз келбетіне кадалып (Ж. С.).
Лениннің күннен нұрлы, күннен жарық
Даналың куатынан біз нэр алып, Толқытып жеңіс туын батыр ңолда, Барамыз ғасырларга дабыл кағып (Д. Ә.).

НӘУБЕТ

НӘРКЕС КӨЗ Қарацаттай мөлдір көз.
Зеңгір көк, мұзарт таулы даланы йен,
Жалт еткен, шолып өткен жанарымен,
Тізілген нәркес көздер, нәзік сөздер Табиғат талантының қаламымен (С. Мэу.).
НЭР СЫЗБАДЫ [ТАТПАДЫ] © ДЫМ
ТАТПАДЫ Аузына ас салмады, еиітеңе
ішіп-жемеді. (Нәр — парсы тілінде тамақ
деген сөз). Бермеді шөлдегенде бір кесе
сүт, Нэр сызбай екі дүние суынды үміт.
Деуші еді сонда бұған назар қойшы, Әр іске шыдамды бол, ақырын күт (С. Кер.).
Екі күнге жақын нэр татпаған аш өзек, астың исі шыга бастаған кезде, тіпті ашығып, жүрек төмен тарті^ан сияқтанады
(С. М.). Бұлардың нәр татпағанына алтыншы күн болып барады (М. Ғ.).
НӘСІЛСІЗ ИТ! к е й і с сөз. Қасиетсіз,
текеіз деген мағынада.— Мені ңатынсыз,
ңарындасыңды байсыз қалады деп қорқасың ба? Өй, нәсілсіз ит! (Ә. Н.).
НЭСІП [ДӘМ, Т¥3] АЙДАДЫ [ТАРТ
ТЫ] 1. Жолы болып бүйырды, сэті түсті.
Төлеген сонда сөйлейді:— Мінгенде атым
аламын, Сенен туған баламын. Көңіліме
түсіп бір қиял, Сапар шегіп барамын. Ал
ла нэсіп айдаса, Бір сұлу қызды аламын
... (ҢЖ). 2. Бүйырған ас тартты. Осынша
жерден бізді осы жаңқа нәсіп айдаған
екен, жеңіздер (AT).
НӘСІП АЙЛА Бүйьірта көр деген тілек
сез. Мен үшін шіркін көңлің тербеді ме?
Болсайшы жаным пида гүл бетіңе. Я көрім, нәсіп айла қалқажанды, Мақбуып
жар ғашық деген кұрметіне (А. Ңор.).
НӘСІП БОЛСА Бүйырса, тағдыр жазса.
Әскерге топ аттырып, керней қойды,
«Алам,-— деп,— Назым ңызды болса нәсіп
(ҢамБ). Кылмады құдай душар деп налыпсыз, Асылық жаман сөзге сіз барыпсыз. Көрерсіз нәсіп болса баңытыңыздан,
Аңылдан орта жаста құр қалыпсыз (М. Б.).
Уаңытында талай мырзалар Шұғаны айттырды, бэріне де нэсіп болмады. Ат жетер
жердегі бай балалары мүлде түңіліп бол
ды (Б. М.).
НӘСІП ҚЫЛДЫ [ETTI] Бүйыртты.
Біреуге бір көргеннен ғашық ңылдың,
Ажарсыз бір наданға нәсіп цылдың. Көңілдің бір ңалауын тұс келтірмей, Ағуға
көзім жасын ашық ңылдың (М. С.). Әзелде
тәңірі оған нзсіп еткен, Тағдырды пәнде
бар ма бұзып кеткен? Жесірін жатка бермес намысы қатты, Табыннан құтыламын
не себептен (М. С.).
НӘУБЕТ КЕЛДІ к ө н е. Тағдырдың
бүйрықты өлі,м.іне үшырады. Иманы жолдас болсын балаң өлсе, Балаң түгіл өзің
де өліп кетерсің нэубет келсе, ¥лы жүзді
билеген Тезек едің, Алып қалсаң болмай
ма шамаң келсе? (С. А.). Алпыстың алтауында Албан өлді, Шуласып Сарыбайды
жерге көмді. Ңатарлас тең құрбының бәрі
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кетіп, Ойласам енді маған нәубет келді
(С. А.).
НЕ ӘКЕҢНІҢ Ң¥НЫ [КӨЗ Ң¥НЫ]
ВАР? Ала алмай жүрген кегің, кеткен
есең бар ма еді деген мағынада. ... Ңалқа
анада НІалабайды жатқызып ңойып сойғанда... «Тәукенің жалғыз шолағында не
әкеңніц құны бар?» — деп сойыпты
(Ғ. Мұс.)- Көптен қолыма түслей жүр едің,
жақсы кез келдің-ау. Мені осынша кедей
қылғандай не әкеңнің цұны бар еді?— деп
Тайман Мырқалды көк қарнының тұсынан
тартып-тартып жіберді (Ә. Ә.).
НЕ БЕТІМЕН БАРАДЫ © НЕ БЕТІН
АЙТАДЫ Үялмай-цызармай кісі бетіне
қалай карайды; цандай уэжді сөз айтады
деген мағынада. (Біреуге бір нәрседен ұятты болғанда айтылады). Күні ертең ңұдалар келген кезде, Бұл ңалпында барамын
не бетіммен? Масқаралап жүрмесін бәрімізді, Айттым, қойдым, құтылдым міндетімнен (Ң. А.). Не бетімді айтайын жұрт
шуылдар, Осы ісің басымызға емес пе ар?
(С. Т.). Сенің мынауың менің «Көшкенде
жүк артамын сары атанға, айтамын не бетімді Ойке апама?1» деген өлеңім сияңты
болды-ау!— деді (М. Ә.). Ңашан көрсең
аяғыңа оралғы болып, кежегеңнен кейін
тартады да жүреді. Ел-жұртқа не бетімізді
айтамыз! (Ә. Сат.).
НЕ БОЛСА ДА Тәуекел деп бел байлау, өзіне-өзі демеу беру ретінде айтылар
сөз. Не болса да өзімді, Тапсырдым сізге
налынып, Толтырып жаоңа көзімді, Есірке
деймін жалынып (Абай).
НЕГЕ ДӘРІ? Неменеге цажет, неге тұлға? Жапалақ, ңұс болғанмен, неге дәрі,
Жаманның кісілікке бар ма сәні? Жаманға айтқан сөзің еш қонбайды, Ағады құлағынан сөздің бәрі (Б. Ш. Б.).
НЕГІЗГЕ [ТЕГІНЕ, КӨГІНЕ] ТАРТА
ДЫ к ө н е. Ескі сенім бойынша түбіне,
ата-бабасына ұңсайды-мыс. Жаманнан
жақсы туса, Жаңсыдан жаман туса, Тартпай цоймас негізге (Б. Қ.). Ат жақсысы
қартады, негізіне тартады (Мақал).
НЕГІЗІ ЖАРЫМАҒАН к ө н е. Тегі нашар; ата-бабасынан түк көрмеген. Негізі
жарымаған неме еді, ңолыңа не ұстата
қояр дейсің? (AT).
НЕГІЗІ ТОЙДЫ Жарыды, байлыща
батты. Жалғыз сиыры бар болоа, Соғымына сояды. Қағаздатып бұзауын, Ноғайына
қояды. Кедейге салып шығынды, Негізі
байдың тояды (Ш. Ң.).
HE ДЕСЕҢ, О ДЕ © НЕ ДЕСЕ, ҮЙ ДЕСІН © HE ҚЫЛСА, О ҚЫЛСЫН Қалай
айтсаң, олай айт, не деп айтсаң да еркің.
Қольінан келгенін істесін, өзі білсін. Не
десең, о де, мен Калқаны жаман кісі дей
алмаймын. Рас, байларға өш-ті (Ғ. Мұс.).
Абай Пушкиннің өмірін, өлімін кысқа
баян ете отырып:— Осы да жүрек мұңын
жеткізе білген тіл-ау! Шыны керек те,
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Пунікиңдей ақынды қазак баласы ... әлі
көрген жоқсың... не десең, үй де!— деп,
ойлана сөйлеп отыр (М. Ә.).
НЕ ЖАЗДЫМ? НЕ ЖАЗЫП ҢАЛДЫМ? Қандай кінәммен жацпай цалдым
деген 'мағынада. Жауға пенде қылғандай
Мен тәңірге не жаздым? (ҢБ). Қайда барсан,, кім іайтар, Дұрыс деп қылған ісінді,
Ңобыланды, саған не жазды,м? (ҢБ).— Ну,
сөйлеме, собака, тұр жылдам!— деп уряд
ник теуіп-теуіп қалды.— Құдай-ау, мен не
жазып едім?— деппін, әбден енді өлгенімнен (С. С.). Шер шыдатпай, саған арнап,
Бар ойымды жазып ем. Бейне іштен ренжіп қарғап, Жүргендей не жазып ем?
(Б. К.).
НЕ ЖОРЫҚ Басцаныкі басца, саған не
жоц деген мағынада. Жұрт айтса мейлі,
ал оған не жорыц? (АТ).
НЕКЕГЕ ОТЫРДЫ Ер жен эйелдің отасуын куэландырды. (Неке ңағазын алуға
байланысты туған (жаңа) тіркес). Айымторы жігіттің қашан қайтатынын айтып,
өзімен аң некеге отырмақ ойын білдіріп
жазған жерлерін іштен окыды да, сызыла
басып, қайын сіңлісінің қасына келді
(Ө. Қ.).
НЕКЕ ҢИЯР Ерлі-зайыпты боп түрмыс
ңұрған кісілердің некесін циғанда алатын
(беретін) зат (мал, ацша). Молда-екең неке
циярымды берсін деп жатыр. Не атап едіңдер? (AT).
НЕКЕЛЕП АЛДЫ Некесін қиғьізып,
жол-жоралғысымен, салт-дэстүрін жасап
үйленді деген мағынада. Біз таласып бар
маймыз, Ңыз-келіншек, бойжеткен Некелеп алған жарыңа (ҚамБ). Балаларын жат
елдік етпеймін деп келінін некелеп алыпты дейді (AT).
НЕКЕ СУЫН ННТІ к ө н е. Үйленген
кісілердіц некесі берік болуы үшін бір табацтан су беру салты туралы айтылады.
Неке суын іш десе, ішпеймін деп қарсыласқан да Ақтоңты жоқ (С. Ш.).
НЕКЕСІН Б¥ЗДЫ © АҢ НЕКЕСІН
АРАМ ҢЫЛДЫ Неке адалдығына цаянат
іс цылды.
НЕКЕСІН ҢИДЫ [ОҢЫДЫ] к ө н е.
Ерлі-зайыптьі боп тұрмыс цүрмац болғандардың бас косуын шариғат жолымен, ескі
салт жолымен куэландырды. (Көбіне бұл
фраза әйелге қатысты айтылады). Молдаекең неке цнса еркін сұрап, Төгер еді мөлдір жасын көзден жылап. Егіліп жүректегі
сырын төксе, Тұра алмас ңандай ңатты
адам шыдап (С. Т.). Ңобыландыдай батырға Құртқа сынды сұлудың Осы жерде циды
некесін (ҢБ). Бұл елдің қайда молдасы?
Ңарлығадай сұлудың Некесін цисын —
десіпті (ҢБ). Асықңаныңыз не, жақсы келдіңіз, мал алдыралық, жеңіз! Болмаса,
мына даяр ет бар семіз. Егіліп, жегіліп барады, Келіннің некесін оцып беріңіз
(I. Ж.).
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НЕ ҢАРА БАСТЫ [КӨРІНДІ?] Жаман
цылыцты істеуге не себеп болды; сонша
өзіңе не көрінді; басыңа не күн туды? Елді ала тайдай бүлдіріп, сені мұнша не қара басты, көк төбет! (С. О.). Абай үндемей,
арңарды айнала ңарап шығып:— Бұньі не
цара басып жүр? Соқырдан сау ма өзі?
Әлде можа боп, алжыған арңар ма?— деп
еді (М. Ә.). Жанәлі кұшырланып:— Түрін
иттің баласының, не цара көрінді екен бұған!— деді тағы да (С. С.).— Кім білсін.
Ондай жыны болмаушы еді. Мал аман.
Бас түгел. Не цара көрінгенін қайдам
(С. Берд.).
НЕМ КЕТЕДІ [НЕМҢҮРАЙДЫ] ҚАРАДЫ Ат үсті, цалай болса солай. Көңілсіз, селцос, жеңіл-желпі царады. Мекемелердегі бұрынғы қызметкерлердің бэрі-ак
істерін тастап шықты. Істегендерін не
әдейі теріе істейтін болды, не нем кетеді
қылатын болды (С. С.). Мирон өліл бара
жатса да, еңбек адамын еркелеткен сөзді
естіп қуанады. Ол дәм-тұзы таусылған
адамның немцурайдылығын істемеді (С. Е.).
Пішен жинауға ат үсті, немкұрайды ғана
басшылык етуді бүтіндей тоңтату керек
(С. Е.).
НЕ ӨТКІЗГЕНІҢ ВАР ЕДІ Ө НЕ ӨТЕ
КЕТКЕНІҢ БАР ЕДІ © БІР НӘРСЕ ӨТКІЗГЕНІҢ [ӨТКІЗІП ҢОЙҒАНЫҢ] БАР МА?
Орынсыз міндет я өкпе артып, я болмаса
біреудің орынсыз сұрау, цалауы, тілемсектенуіне орай айтылады. Шырағым, бір
нәрсе өткізіп цойған кісіше міндет кылатының калай? Бес бересі, алты аласым
жоқ еді ғой сенімен! (AT).
НЕ ПАЙДА? Не цайыр, пайдасы не,
не түседі? Абиыр, атак, сол жанда. Кімді
көп жұрт маңтаса, Ол мақтаудан не лай
да? Көп маңтауын таппаса (Абай).
НЕСИЕГЕ ҢАРАТТЫ Қарыздар болды,
бермекші болғанын кейінге цалдырды.
НЕСІБЕСІНЕ БЕРГЕН Маңдайына біткен. Ертеңнен қара нешке зыр жүгіріп тыным таппайды. Ңұдай бұл келінді Көкіш
кемпірдің несібесіне берген (AT).
НЕСІБЕСІН Ж ATT АН ТІЛЕДІ Өз маңдайына буйырар ырызығын сырттан іздеді. Алмаған жауың доймадың, Алғаныменен тоймадың, Несібеңді жаттан тіледің
(Б. Қ.).
НЕСІБЕСІ СУАЛДЫ © НЕСІБЕСІ ТАН
ДЫР БОЛЫП СУАЛДЫ Ырые, байлыц,
бірлік тайды, таусылды. Сендер атқа мінген соң, Тандыр болып суалды, НІалкдр
көлдей несібем (Д. Б.).
НЕСІБЕ[-СШ] ТЕРДІ Өз бац-талайын,
бүйырған ырысын іздеді, цармады. Ңанша
күн өтіп кетті мұнымөнен, Мен тердім несібемді жүріп елден. Жетпейді бүйырмаса
пәнде, сірә, Ңол созып көрінгенге жүгіргениен (Айтыс).
НЕСІ Ң¥РАДЫ Несі кетеді, ештеңе де
.етпейді деген мағынада айтылады. Жал-
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ғыз лақ ойнаса, Таудың несі цұрады. Тау
құласа көтеріп, Көк лақ қайдан тұрады
(Айтыс).
НЕ ТІЛ БАР © НЕ ТІЛ АЙТАСЫҢ?
Қандай жаңалыц хабар бар?
HE ҮМІТ, НЕ ҢАЙЫР! Нендей ілгері
сенім артып, нендей жацсылыц күтерсің
деген мағынада. От басы, ошад ңасыңдағы
осы немелерден не ү-міт, не цайыр (AT).
НЕ ШАРА Амал жоц. Масқаралап мені
тағдыр, Ңылды мазақ, не шара, Менің
үшін сен жауап бер, Менде сөз жоқ биша
ра (Абай).
НЕШЕ АЛУАН [КИЛЫ] Әр түрлі, сан
түрлі. Бірін кіргізіп, бірін шығардың ба,
сайқал! Сұм салдақы! Бұзык кар!— деген
неше алуан жат сөздерді айтьга, Ңанай
Алуаның жанын тағы да жаралай, жазалай келген (М. Ә.). Неше цилы заман өтті,
неше қилы адам өтті (AT).
НИЕТ БІЛДІРДІ © НИЕТ ҢЫЛДЫ [ЕТTI] Көңілін, ыцыласын аңғартты, танытты.
Мырзахан кемпірге: «Тынығып аттаныңыз, келініңіз бос қайырмас» деген ниет
білдірді (К. О.). Ңажыға ниет цылад бар
миц болып, Ағайынды аулайды қармақ
болып, Ңажыға барып, атанып қажы,
әпенді, Жөнеледі көп сауап алмақ болып
(М. Қал.). Мінеки һарун келді өз еліне,
Бастады көріп елін жан сүйіне, Түбінен
терезенің дауыс етті, Кіруге ниет етіп өз
үйіне (Ш. Б.).
НИЕТІ АҢ © НИЕТІ ЖАҢСЫ ГТҮЗУ,
ДҮРЫС...] Көңілі, ойы, ыцыласы адал, діті түзу. Адуын Ысқақ босаңсығанның біразын ңарпып-дарпып алды. Бүкпесі, қалтңысы жок, тілі ұзын, ниеті ац, екпінді,
ескі шахтердің мінезі мәлім (Ғ. Мұс.).
Жақсылар жолдан азар ма, Ниеті жацсы
болған соң (Д. Б.). Әзімқан төре осыдан
әрі Абай еөзін тыңдағанды тоқтатып қойды. Ол •— ңазақтың... кемел ақыны!— деп
Бүңарды өзінің дәл бүгінгі жаншыл...,
ниеті түзу ақын етіп көтеріп, сөйлеп кетті
(М. Ә.).
НИЕТІ АУДЫ 1. Ыцыласы түсті. Селоның дәулетті тұрғындарының ішінде Сабыржанға ниеті ауып, жылы шырай білдіре жаңындасқаны Маклаков болатын
(Қ. И.). 2. Ойы кетті, көңілі кетті. Осы
қызға ниетің ауып жүр-ау, бала! Байқа,
жаңсылык болсын арты тек,— деді (AT).
НИЕТІ ЖАМАН [ҢАРА] © ҢАРА
[ЖАМАН] НИЕТ Көцілі бүзыц, арам ой,
сұм кәңіл (адам). Маңұл сөзін бос көріп,
Тентек сөзін ңош көріп, Жамандармен іс
ңылып, Ниеті жаман болған соң (Д. Б.).
Сөзімді оңыған ел тыңдасын да, Мін бар
ма артық-ауыс тұлғасында, Ңан ңұмар,
цара ниет залымдарға Кіріптар еш пендесін қылмасын да (С. М.). Ңан сорғыш қара
жылан ңалды өліп, Аңыры өз түбіне өзі
жетті. Ңашаннан цара ниет ңанға жерік
(Ө. Т.).
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НИЕТІ ЖОЛДАС БОЛДЫ д и а л. Ниеті цабыл болды, ойлаганы болды. Сау бол,
ниетің жолдасың болсын (Түрікм.: Таш.,
Көнеүр., Тедж., Ашх.).
НИЕТІҢ ҢАБЫЛ БОЛСЫН! 0 НИЕТІҢЕ ЖЕТ! а л ғ ы с. Ойың, ниет-ыцылас
цойғаның, көңіліңе алғаның орнына келсін деген мағынада. Той істеймін дейсің.
Ниетің қабыл болсын, балам! Ойдағы-қырдағы ағайьін-жекжатты шаңыртсаң мына
кәріңді бір көтеріп тастағаның! Ниетіце
жет (AT).
НОБАЙЫ КЕЛМЕГЕН ЛСөн-жобасы келіспеген; сиыцсыз. Нобайы келмеген неме
екен, не тындыра қояр дейсің? (AT).
НОБАЙЫН САЛДЫ ¥зын-ырғасын
келтірді, жобасын цалады.
НОБАЙЫ ТҮЗУ Жарамды, жен-жобасы келіскен. Труба түбіндегі жапырақ тас
үй мехцех. Бұл әншейін келешегіне ңарай
ңойылған ат. Әйтпесе нобайы түзу бір ме
ханизм жоқ (Ғ. Мұс.).
НОҚТАҒА БАСЫ КЕРІЛДІ Жуасыды,
арын-алцыны басылды. Сөз көбейді, ұлғайды, Мақтанның к...і көрінді. Ңазаңты жеген қайратты «ер» ¥рынды да берінді.
Әрлі-бері тартысып, Ісі арамы жеңілді.
Алқыны күшті асаулар, Ноцтаға басы керілді (Абай).
НОҢТАҒА КӨНДІ Жуасыды, мойын
үсынды. Сүйеу карт келінінің өздеріне қараған жігіттердің ішінен ноцтаға толық
көнген біреудің етегінен ұстағанын тәуір
көретін (Ә. Н.).
НОҢТА КИМЕГЕН [ТИМЕГЕН] 1. Басына жүген, цүрыц ілмеген асау. Басына
ноцта кимеген, Алты жасар асауды, ¥стап
міндім далада (С. С.). 2. Біреуге айттырылмаған (цыз бала). Баяғыда ңыз көргенде
есік көрмеген бе екен, ноцта кимеген бе
екен?— деп сұрайтын (AT).
НОҢТАЛЫ БАСҚА БІР ӨЛІМ Тағдыр
байлауындағы жанға бір цаза, бірац, эзірге тзуекел деген мағынада. Жалаңаш болып жауға шап, Ажалдан бұрын өлер ме?
Ноцталы басца бір өлім, Өлмей де адам
жүре ме? (Ш. Қ.). Ноцталы басца бір өлім,
Ордаңды талқан қылармын (М. Ө.).
НОҢТА САЛДЫ [TYCTI] Басын байлады, кіріптар цылды. Басыңа ұстап алып
ноцта салса, Ісіңді биге беріп, сотка салса,
Көрер ең сонда кімнен, жазған жігіт, Жаныңды билер алып отқа салса (Айтыс).
Туғам мен де сол бір шақта, Бақытсыздык
болған үстем. Жетімдік ит салып ноцта,
Мойныма кеп, міне түскен (Ә. О.). Е! Е-е!—
деді келіншекті аяғаны белгісіз.— Райға
да ноцта түсті. Ңұрығы ұзын ғой бұлардың! Құрығы ұзын ғой! (Ә. Н.).
НӨКЕР ЖИДЫ Үзеңгі серік, цол топтады. Жинап болып нөкерін, Жарқылда-

ды ол қырандай. Батыр барлық халықпек
Ақылдасты ұрандай (Жамбыл).
НУ ОРМАН [ТОҒАЙ, ҚАРАҒАЙ] Қалың орман, ит тұмсьіғы өтпейтін цалың тоғай. Онық атын бүгін осы ну орманда
естіді. Мака соның мынаны аңсап салған
бір әні есіме түсіп еді, өзімнің жаралы
екенімді де ұмытып кетіппін (Ә. Ә.). Ну
орманның кала жақ беті кыскы көрпесін
қалың жамылған жазық дала, бүгін бетіне
қорасан шыққандай шұп-шұбар (Ғ. М.).
Жаңғыртып ердің даңқын тұрды айтып,
Ну тоғай, долы өзен, жартастар да (А. Л.).
¥йкысы келіп маужырап, Жамбасқа ауды
алтын ай, Ақырын ғана ызыңдап, Ән салад ну царағай (Қ, А.).
Н¥Ң ПАЙРАМБАРДЫҢ КЕМЕСІНДЕЙ
д і н и. Бүл жерде цатер дариясында цалудеген мағынада. Адам баласының келешегі тұйыққа тіреліп, топан су ортасында
Нүц пайғамбардың кемесіндей бір талшық
іздеп тұра ма? (Ә. Н.).
НҮҢСАН КЕЛТІРДІ Кесірін тигізді.
Жердің айналуын айтудан басқа тәңіріге
нүцсан келтіретін сөзге молда жоламайды
екен (С. М.). Өзге Ңұнанбай атаулының
бұл сағаттардағы «сағым сынды», «бағыма нүцсан келді» деген беймаза байбаламын Абай түсінсе де, өз бойына дарытпаған (М. Ә.).
Н¥П БОЛДЫ д и а л. Толды, болды. О
кісі заманында нүп болған еді (Жамб.,
Шу).
Н¥Р ЖАЙНАДЫ Қүлпырды, жарцырады, иіешек ата түрленді. Кақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, Аласы аз кара көзі
нүр жайнайды. Жіңішке қара қасы сызып ңойған, Бір жаңа ұқсатамын туған
айды (Абай).
Н¥Р ЖАУДЫ Басына бацыт цонды;
цұт-береке болды. An жыландай тығылып,
Өлең келді алқымнан, Көп дулаттың баласы, Басыңа сенің нүр жауып, Ңыдыр болдьщ халқыңнан (Ш. Қар.).
Н¥Р ЖАУСЫН! Бацытты бол деген
мағьінадағы бата, алғыс-тілек. Шырағым,
бет алдыңнан нүр жаусын, баскан жеріңегүл бітсін, келген жеріңе құт-береке дарысын, аумин!— депті (AT).
Н¥РЛЫ АҢЬІЛ Зердесі терең ой-таг
ным. Осыны оқып, ойлай бер болсаң зерек.
Еңбекті сат, ар сатып, неге керек? Үш-ақ
нәрсе — адамның қасиеті: Ыстық кайрат,
нүрлы ацыл, жылы жүрек (Абай).
Н¥РЛЫ СӨЗ Жацсы, ацылды сөз. Жайына біреу кез келсе, Белгілі жұмыс, сор
қайнар. Ңуаты күшті нүрлы свз, Қуатын
білген абайлар (Абай).
Н¥Р ҮСТІНЕ Н¥Р Тіпті жацсы, өте тамаша, жацсылыц үстіне лсацсылыц. Әдебиет объектісі — ең алдымен адам ғой.
Ал адамды сол өлкенің ерекшелігімен еңбек үстінде көрсетсе, нүр үстіне нүр болар
еді (Қ. Қ.).
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Н¥Р ПІАШТЫ Сэулеленді, жайнады;
шүғыласына бөледі. Айткүл тіпті көтеріліп кетті, көбінесе күлімсіреп нұр шашып
тұрған ңара көздері бұл жолы суьщ ызғар, ашулы ұшқын шашты (Ж. Ж.).
Н¥РЫ ТАЙМАДЫ Жанары әлі цайтпады. Қалампыр жеңгей кешегідей емес, шалының бетінен алмай, қызыл жүзі ңұлпырып, нұры таймаған көзі де күлімдеп
отыр, ағынан жарылып ашыла сөйледі
(Ғ. С.).
Н¥СҚА ҢЫЛДЫ Үлгі етті; өнеге
тұттьі. Нүсца цып айтсам кейінге, Аңынның солар бірі еді. Кай қазақтан аі{ын боп
Өткендерден ірі еді? (М. Сұл.).
НҰСҚАСЫ КЕТТІ Бүрынғы цалпы, береке-сіщы цашты. Нанымы жоқ, анты бар,
Ел нүсцасы кетіі ғой, Елмін деген салты
бар. Әлі күнге уайым Ңылған жан жоқ,
ұялмай (Абай).
НҮКТЕ ҚОЙДЫ Бітірді, істі аяцтап
шыцты, тамамдады. Кеше ғана көптен бері
жааып жүрген пьеоасын аяқтап, ақырғы
нүктесін цойған болатын (А. Б.).
НЫОАНАҒА АЛДЫ Көздеді, бір нэрсеге царай бағыттады; меңзеді. Осы жігерлі жыр өлімді де жеңетін ұлы күш сияңты естілді құлаңқа. Менің көз алдымда
жасыл жалын жамылған «Варяг» кораблі,
жау кемесін зеңбірек нысанасына алған,
Михаил Иванович тұрды (Ә. С.). Бұриіақ
бірден-бірге асқына түсті. Әдейі бізді нысана етіп алғандай ңою қара бұлт шыр
айналып төбемізден кетпейді (Б. С.).
Олардың тіптен айрылатын реті де жоқ
ңой, шеше. Соңғы кезде арэан қол сұмдар
табылып жүрген жоң па, ерлі-зайыптың
ортасына түсетін,— деп әлдекімді нысанаға алып, көздей сөйлейді (3. Ш.).
НЫСАНАҒА ШАНШЫЛМА Біреудің
көздер жеріне айналла. Жуасты мін де,
айран іш, Жоқ немеге шатылма, ¥ры залым, қуларға Нысанаға шаншылма
(Абай).
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НЫСАП БЕРЕ ГӨР Қанағат, тойьшшылъщ бер деген мағынадағы тілек. Хажы заманы түгілі бірге туған ағасын түзей ал
май: «Бишараға нысап, таупың бере гөр»,— деп ңұдайына жалбарынады
(Ғ. Мұс.).
НЫСАП ЖОҢ Қанағат жоц, тойымсыз.
Көзін алып шерінің, Нысабы жоц перінің.
Жерге түскен миды алды, Жеп сонымен
сыйланды (Ө. Т.). Расында жездесі тажалдау, нысап жоц (3. Ш.).
НЫСАП Т¥ТТЫ Қанағат етті. Ей, ғапыл, иман демек — шынға нанбақ, ПІындықты нысап түтып көңілге алмақ. Жүректі адалдықңа анық байлап, Тартынып
арамдыңтан таза қалмаң (Э. Тәң.).
НЫСПЫ [НЫСПЫСЫМЕН] ЖОҢ Түк
жоц, дэнеме жоц, атымен жоц, тып-типыл.
Сақал-мұрт дегеннен ныспы жоқ, тек иек
астында селдір ғана саңалсымағы бар
(I. Е.)- Дүние-мүлік деген тіпті ныспысымен жоц (I. Е.)НЫШАН БОЛСЫН Белгі болсын; белгі-көзі болсын. Өксікті жігіт ңыз ңолынан
сакдіна алып, «Саңинаң — нышан болсын,
серігім — құсаң болсын!»— деп аттанған
екен (AT).
НЫШАН БІЛДІРДІ [БЕРДІ, КӨРСЕТTI] Ниет байцатты; белгі берді. Партбюро
секретарш аса бір ризалық нышан білдіріп, оған ұзақ қарап ңалды (С. Ш.). Мына
тұрған ¥лжан мен Асанның аузынан кешірім нышанын білдірер жалғыз сөз естісе
болганы бұның да беті қайтңалы тұр еді
(А. Б.). Біздіңше, мұнда біраз жаңалықтар
нышан бере бастаған (М. Баз.).
НІЛДЕЙ БҰЗЫЛДЫ Аяц астынан айнып ?(алды, цалпын тез арада өзгертті.—
Қарашты қоса шаңырып едім, өз қонағым
бар деп, келмей қалды,— деді. Қараштың
есімін естігенде Елеусіз нілдей бүзылды
(Т. Ә.). Тез ұмытып, тез жойып, Бүзылмаңдар нілдей боп. Бастайын және термеден.
Көпшілік айт деп ұнаса, Тоқталайын мен
неден? (М. Сұл.).

о
ОБАДАЙ [ОБЫРДАЙ] ОПТЫ0ОБЫР'ДАЙ ОПЬІРДЬІ Тук цалдырмай сыпырыпсиырды; жалмауыздай жалмады. Бүгін
бәріңді бірдей обадай обамын деп ңаһарын
төгіп отыр (Ғ. С.).
ОБАЛ БОЛДЫ Кунэ, жәбір, циянат
болды. Рашьщты жардан белее де, Талай
жан жолда елее де, Жасты, ңіанды көрсе
де, Обал болды демейді (С. С.).
ОБАЛ[-Ы] ЖОҢ 1. Өзіне керегі, тілегені сол еді, сыбағасын алсын деген мағынада. Өзіне өзі сөйлейді, Сөйлегенде не дейді: Обал жоц осы байларға Мал ңызыгын
көрмеген, Жақсы төсек, жақсы ас жоқ,
Жан ңадірін білмеген (Абай). 2. Сурауы
жоц, келер күнә, айып жоц. Өлсе обалы
жоц, аяма тіміокі немені! (AT).
ОБАЛЫ ЖІБЕРМЕГІР! қ а р ғ ы с. Қарғыс атсын. Жібермесін обалы жеңешемнің,
Оны тастап қазаңқа не деп келдің (Айтыс).
ОБАЛЫ ҚАНША © ОБАЛЫ НЕ КЕРЕК [HEIHIK] Орынсыз кінәлап кайтесің,
жамандайтын рет жоц; бекер жазғырып
керегі не; цанша дегенмен. Ңояр да пой
май Шағырды үйге алып бардым. «Сагадат, ңонак, қабылда!». Обалы не керек, жарым онніа ұнатқан жоқ. Шағырмен, тіпті,
салқын сәлемдесті,'—• дейді Зейін (Ә. С.).—
Обалы не керек, колхозды жақсы басқарды. Соғыстың ауыр жылдарынан колхоз
ды үлкен абыроймен алып өтті (С. Бақ.).
Обалы цанша, ңойманы Салған-ақ екен
сорлылар. Сырттағы согыс ойнағы, Ңамалға мұндай не қылар (Қ. А.). Обалы нешік,
Шәріпхан аз күннің ішінде көп жүмыстар
істеп тастады. Бұрынғы бастықтың төңірегіне жиналган жарамсаңтар қызметтен
қуылады (С. Ш.).
ОБАЛЫ ҢЫРЫҢ [ҢЫРЫҢ Б1Р] ЖЫЛҢЫҒА ¥ затылған, цалың малға сатылған
цыз туралы аянышты өкінішпен айтылып
тұр. Кесте бір тіктім күләпара, Айтарым
жар-жар сыңсыма. Әкеңнің тәуір баласы,
Обалың цырыц бір жылцыға (В. В. Р.).
ОБАЛЫ МОЙНЫҢА Біреуге жасаған

кунэ, циянатың өз басыца деген марина
да. Мына аттың обалы мойныңа шырағым. Осышыа зорықтыра шауып не көрінді. Жау шапқандай алды-артыңа қарамай
тартыпсың,— деп кейіпті (AT). Обалым
мойныца, кетсең жаэбай, Гауһармын тесілмеген, тұрган ойбай. Ғашықтық ойлағанда оңай емес, Байпандап барды алдына ба
ла қаздай (Т. I.).
ОБАЛЫНА ҢДЛДЫ Жазыцсыз жапа
шектірді, циянат жасады; көз жасына
цалды. Елі, жұртым кайда жүр, Обалыма
цала ма? Аңылдасып бұл жерге Үлкен,
кіші жиналды, Қыздың зары тыңдалды
(КамБ). Ахметті күйдіріп, кэрі әке-шешесінің обалына цалмайын (С. Т.). Орта жолда
болдырып өліп қалар, Мұның мен обалы
на цалмаймын-ай. Ңарагер-ау, жөніңді айтшы маған, Айтоаңшы кайдан келген сорлы
едің-ай! ,(С. А.).
ОБАЛЫН КӨТЕРДІ Күнәсына цалды,
күнәсын арцалады. Өзгенің обалын көтергенше, өз қабыргамды сөгіп-ак; берейін
(Б. Аман.).
ОБАЛЫҢ БІР ҢҰДАЙҒА Осы күйге
түскеніңді цүдайдан көр деген мағынада.
Ңұдай басқа салмасын, сен секілді, Желмен жерге жыгылып, жар сүзбекті. Оба
лын, бір цудайға, байгұс, сенің, Ңаңтырып
койган мұнша бос селтекті (Абай).
ОБАЛЫ ӨЗІНЕ © ӨЗ ОБАЛЫ ӨЗІНЕ
Осы азаті-сорды, бейнетті тапцан өзі, соныц жаза-тацсіретін өзі тартсын, өзінен
көрсін. ¥ятты болдың, ұят-ты, қор қылды
бұл елді. Бұзық ел, соны өзім әдейі сізге
ауызба-ауыз айтайын деп келдім. Несін
айтасыз?— Болыс. Ендеше несі бар? Оба
лы өзіне! (М. Ә.). Бағы келген жігіттің, Көңілі соғып жоғары, Жамандықтан қалды
ол. Өзіне, дейді, обалы (М. Сұл.).
О БАСТА [БАСТАН] Әуелгі кезде,
әуелден, ежелден, бастапцы. кезден. Ңобызшы ол —«Ңорамжанның» күйін тартқан,
Зарлы қыл ңыр қиялын ңиындатқан. Ңалыпты қолда қоңыр көне қобыз, О баста
сырнайлатқан, күміс жапқан (I. Ж.).
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О ДҮНИЕГЕ САПАР ШЕКТІ © Б¥Л
ДҮНИЕДЕН САПАР ШЕКТІ © МЕКЕГЕ
КЕТТІ [АТТАНДЫ] Ңайтыс болды, елді.
Жалғызынан айрылған оорлы әкем қайғымен ңапа боп о дүниеге сапар шегіпті де,
осы күнгі бір тоқтьгның құнына сатылып
кеткен мен тірі ңалыппын,— деді қарт
(Ә. Ә.). Бүгін шаңқай түсте сол жатқан ау
ру күйінен бір сәт айыдпастан, маған бір
тіл қатпастан шешем байғұс бұл дүниеден
сапар шекті (Ж. С.).
О ЗАМАН ДА, Б¥ ЗАМАН Бүрын-соңды. Әрине, іарашашы ұрған ңолды ұстайды. Тұрғ.ан ңолды несіне ұотайды? О за
ман да, бұ заман арашашыны ұрған бар
ма? (Ғ. Мұс.).— О заман да, бұ заман
адамға адам нан бергенін көрсек те, қан
бергенін көрмеп ек,— деп дарттар жағы
жағаларын ұстады (ЛЖ).
ОЗА КӨШІП, КЕҢ ЖАЙЛАДЫ Арцаны кеңге салып, емін-еркін дзурен сүрді.
Баста дәурен тұрғанда, Біздер-дағы, Байеке, Оза көшіп, кең жайлаіг, Еркімен еркін
жат.қан ел едік (М. Ө.).
ОЙ АУДЫ Көцілі әр цайда бөлінді. Бір
үміт, бір хауіп, Көңілге жол тауып. Кірген
соң сөз ңиын, Эр неге ой ауып (Абай).
ОЙБАЙ САЛДЫ Айцайлап жылады,
байбайлады. Бала ойбайды салып, ағалап,
ары-бері жүгіреді (ҢЕ). Шыбын жан қандай шырынды, Үлт;>,ккүл салды ойбайды
(АБ). Өлгенін Төлегеннің білгеннен соң Айдайлап осы тойда ойбай салды (ҢЖ). Ол
егін жақтағы белге баоа бере, бар сұмдык,ты көріп жібергенде, жалғыз өзі ойбайды
can зар кақты (М. Ә.). Ертең кемпір үйге
кірді, Бала жазым болғанын іші білді. Зар
■ұрды, ойбай салды, не бітірсін, Тұра тұр,
өзге жайын сұрама енді (Абай).
ОЙ БАСТЫ Қалың ойға цалды, ой азабына, ой түртпегіне түсті. Соңғы кезде баланы бір түрлі ой басып жүр. Сергітер
бір амал тапшы! (AT).
ОЙ БАУЫРЫМ! Жацын адамы қазаға
үиіырағанда «ой бауырымдап» дауыс айтып, жылап келеді. Кіргіннің келе жатыр
жалғыз өзі, Мұз болды көкірегі көріп
көзі. Ңұлады «ой бауырым» деп ат үстінен, Болмады онан басқа айтар сөзі
(Т. I.).
ОЙҒА АЛДЫ [САЛДЫ] Еске түсірді,
есіне оралтты. Көктемнің бір кешінде, Баласын ана ойға алды. Терезеге көз тіге,
Ңарай-қарай толғанды (С. Маш.). Ңайда
ібароаң, Ойыңа алсац, Ңор болмассың,
жұртыңды (С. Д.). Жолдастар еркін жүрген онда ңалып, Мені де ойлайтын-ды
ойына алып (Б. К.). Бұзаңылар біреудің
ойында жоқ пәлені ойына салып, сүйтсең,
ібек боласың, бүйтсең, көп боласың дейді
і(Абай).
ОЙҒА БАТТЫ [БОЙЛАДЫ, ТҮСТІ,
ШОМДЫ, ҚАЛДЫ, КЕТТІ...] ¥зақ ой
юйлады, неше түрлі циял жетегінде бол
ды. Ңазір оңаша үйде, осы халде ойға
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батып отыр Ардақ (Ғ. Мұс.). Ойға батып
түнімен, Қордып жүрек шошынған. ¥эақ
оймен, қайғымен Көз ілмедім, атты таң
(С. Маш.). Ңаным қызып, күйіп-жанып
жас жаным, Осылардан басымды алып
қашамьін. Жан көрінбес, үні келмес алыста, Жан-тәнімен терэң ойға батамын
(Б. К.). Ойға бойлап, тар үйде үлкен іс
жасап отырған кең жігіттің қабілеті көрінеді (Ғ. Мұс.). Мақпал Әкімбай туралы
ойға цалды (Ө. Ң.). Ойға түстім, толғандым, Өз мінімді долга алдым. Мінезіме
көз оалдым, Тексеруге ойландым (Абай).
Көшеде ойға шомып жалғыз жүруді жаратамын ғой мен, Күлше-ау!... Кешір
бауырым (М. И.). Босда сарылып отырмайын деп Есенгелді далың ойға иіамыла,
ңалтасынан тэспиғын шығарып, сыртылдатып тарта бастады (I. Е.). Ойланып ойға
кеттім жүз жылғы еткен, Тон ңабаттап,
кигенім шидем шекпен. Жейде-дамбал ақ
саңнан, жарғаң шалбар, Жырым балақ
матамен әдіптеткен (Абай).
ОЙҒА ҢОНЫМДЫ Көңілге, акылға
сыятын-, түсінікті. Сабақ ойға цонымды,
әсерлі болып өту үшін дандай пәнде болсьгн көрнекі құралды пайдаланып отырудың пайдасы зор (ХМ).
ОЙҒА ОЛАҢ [ТАПШЫ] Топас, ойға
шорцац, ойлауға жоц\ ацылы аз, ацылы
келте. Өткірдің жүзі, Кестенің бізі, Өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан,
Білмеске арзан, Надандар бәһра ала ал
мас. Қиналма бекер тіл мен жақ, Көңілсіз құлақ ойға олац (Абай).
ОЙҒА САЛДЫ Ойланып царады, пікір таразысына өлшеді. Кім біледі, кез
болса арттағылар, Ойға салып одыр да,
сөзін сынар. Көзін салып, ойланып кейбір сөзін «Рас-ау» деп мағынасын олдағы ұғар (Абай).
ОЙҒА ОРАЛДЫ [TYCTI] Еске түсті.
Өмірде ойға түсіп кем-кетігің, Тулағыш
мінезің бар, жүрек, сенің (Абай). Әншейінде еленбейтін көп жайлар көңілге қаяу
түссе, қай-қайдан ұрандасқандай ойға
оралады екен (AT).
ОЙДА ДЫМ ЖОҚ Алаңсьіз, цайғьісыз. Ойда дым жоц, еркін жүрген шағында, Шын сүйіскен махаббаттың тағында,
Тағдырда жоқ түрлі эсер тап беріп, Махаббатты алса сүйреп ағынға (Б. К.).
ОЙДА ЖОҢ ЖЕРДЕН © ОЙДА ЖОҢТА © ОЙЛАМАҒАН ЖЕРДЕН Аяц астынан, күтпеген жерден, тосыннан. Көп зеңбіректің ойда жоқ жерден борай соқңан
қаһарлы оғы жау құралдарын жайратып,
жау командасын естен тандырды (М. Ә.).
Ойда жоц жерде олжаға кездескенімді
дара,— деді Баранов екі алақанын рахаттана сипалап (Ә. Ә.). Ол кейде ойламаған
жерден жаңағы Керімбек Жанаевтардың
арызы түрінде де жотасын көрсетіп жүреді (М. Ә.). Мәлімсіз тағдырымыз —
жалғыз хаңта, Бөлінді ойда жоцта, жастық шақта Өлгенше менің көңілім жал-
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ғыз сенде, Жүрсең де сен ол жақта, мен
бұл жаңта (С. С.).
ОЙДАЙ ЕҢБЕК д и а л. Қыруар жүмыс. «Чкалов» колхозы 10 гектарлық бөгет суын наніар бөгегендіктен айрылып
ңалды, ойдай еңбек зірэ болды (Аңт.,
Байғ.).
ОЙДАН БАЗ КЕШТІ Көңілден түңілді.
Жырла да зарла, көңілім, Сел болып жасың төгілсін. Естіген ойдан баз кешіп,
Ңамығып шындап егілсін (Б. К.).
ОЙДАН КЕТПЕДІ [ШЫҚПАДЫ] ¥мытылмай есінде цалды, есінде сацталды.
Сағыныш зарын білдірмей, Жүруші едім
ішімнен. Ң ы л ы р ы ң , ңалқам кетер ме,
Жалғанда менің ойымнан? (Абай).
ОЙДАН ШЫҒАРДЫ Өзі ойлап цүрастырды. Әкемнің ойдан шьіғарған әңгімелері менің санамнан берік орын алды
(С. Ай.).
ОЙДАН ІНЫҢТЫ1 Үмыт болды. Дүние ойдан шығады, Өзімді өзім ұмытып.
Көңілім әнді ұғады, Жүрегім бойды жылытып (Абай).
ОЙДАН ШЫҢТЫ2 Көңілдегідей бол
ды. Бұл өзі ойдан шыкцан іс болды. Шіркін көңіл қалауы ңалтқысыз болса, бәрі
«мен мұндалаусыз-ақ» біте береді емес
пе? (AT).
ОЙДЫ ҢОЗҒАДЫ Көңілді тербетті, ойды түрткіледі. Келісімді тәтті ой, эр шеберлік Ңуантпас ойын цозғап пәлен дерлік, Өз кеудесін өзі аңдып, бой салдырмай, Тоңымдығы бусанбас неткен ерлік
(Абай).
ОЙ ЖЕЛКЕ Жал тұсы биік, желкесі
ойцы. Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлаң, Ңой мойынды, ңоян жак, бөкен ңабақ. Ауыз омыртңа шығыңңы, майда
жалды, Ой желке, үңірейген болса сағақ
(Абай).
ОЙ ЖҮГІРТТІ © ОЙ ЖІБЕРДІ Әр
жайға ойша барлау, шолу жасады. Ой жіберіп көрейін, Көңілді қозғап шамалы,
Алдымдағы жаңсылар, Осындай кезім
келгенде, Тартынбай айтып өлеңін, Ақының әнге салады (М. Сұл.). Теректерге
асыла, ІИыңты ол таудың басына. Ой
жүгіртіп, көз салды, Ңұздың ңия тасына
(С. Мәу.). Ой жіберіп қарасаң, Менің осы
түсіме. Лашынның ісі ұсайды, Адаызаттың ісіне (С. С.).
ОЙ КӨЗІМЕН ТЫҢДАДЫ Зейінмен.
ацылға сала цұлац цойды. Өмірдің алды—■
ыстық, арты — суьщ, Алды — ойын, арт
жағы — мұңға жуық. Жаксы әнді тыңдасаң ой көзіцмен, Өмір сэуле көрсетер судай тұның (Абай).
ОЙ КІРГЕЛІ Ацылға ие болғалы, ацыл
цонғалы. Ой кіргелі тимеді ерік өзіме,
Сандалмамен күн кешкен түспе ізіме. Өзі
ермей, ерік бермей, жұрт к,ор етті, Сен
есірке, тыныш ұйықтат, бак сгзше!
(Абай).

ОЙ ҢЫЛДЫ [ОЙЛАДЫ] Қадам цойды, іс істеді, ниет етті. (Бұл жерде жаман,
қара ниет іс қылуға бет алды деген мағынада). Ңусақтың осы қылта мойынында, Аттардың шауып отыр жолы мұнда;
Кек кернеп жасырынып тұрды біреу, Бір
жаман осы өзекте ой цылуға (I. Ж.). Той^
ыңыз ңұтты болсын, той қылған қызГ
Күйеуге кетейін деп ой цылған қыз (Айтыс). Ескендір елде алмаған хан қоймады, Алған сайын көңілі бір тоймады.
Араны барған оайын қатты ашылып,
Жердің жүзін алуға ой ойлады (Абай).
ОЙЛАҒАНЫ БОЛДЫ Ойына алғаны
орындалды. Атаңа нәлет хан ұлы-айГ
Тілегін сүрап алған соң, Ойлағаны болран соң, Патшаға хабар саддырды (М. Ө.).
ОЙМАҢ АУЫЗ Сүйкімді ауыз туралы
айтылады, Бір ағашта бүлдірген, Ңыз бен
жігіт бір жүрген. Оймац ауыз, күлім көз,
Ішімді оттай күйдірген (Ңән). Қыздың
бота көзі өзінің қарауына тұрарлық бір'
нәрсеге түскендей жайраңдап, ойнақтап,
ой,мац аузына күлімсіреу пайда болады
(С. Е.).
ОЙМЕН ТОН ПІНІТІ Сыртынан шешім
айтты. Кеңшілік сүтін ішем деп Ойменен
тон пішем, деп (Д. Б.).
ОЙНАҢ ҢДҢТЫ 1. Вүл жерде үйіріле
соғып, үйіріле ойнап деген мағынада.
Кавказға бір қап-қара бұлт мінді, Естіп
тұрған кісідей тау күңіренді. Жер-дүниені
шаң, тұман қабат басып, Ойнац цағып,
ңұтырып дауыл келді (Абай). 2. Қолдыаящ а түрмады. 3. Жайдары, ойнацы цылыц көрсетті.
ОЙНАҢ САЛДЫ Секірді, асыр салды.
Жақыннан үрке қашып, трактордың даңғырынан орғып секіріп, безіп жөнелген
асау тағылар ойнац can кетеді (М. Ә.).
Жаз жайнатып, күн күлдіріп, Біз лагерьге барамыз, Асыл жібек гүл үстінде Аунап ойнац саламыз (Ж. С.).
ОЙНАП АЙТТЫ Қалжыңдап айтты;
жеңіл ойға жеңгізіп, бекерге шығара,
әзілдеп айтты. Бак,а көріпкел әулие екен,
жұрт ойнап айтам деп, ойлап айтып жүр
екен (ҢЕ).
ОЙ ӨЛКЕСІ Ой дүниесі; тэтті сезім.
Ата-анаға көз қуаныш, Алдына алған
еркесі, Көкірегіне көп жұбаныш, Гүлденіп ой өлкесі, Еркелік кетті, Ер жетті, не
бітті? (Абай).
ОЙРАН-АСЫР БОЛДЫ © ОЙРАН
БОЛДЫ © ОЙРАНЫ ШЫҢТЫ Астан-кестені шыцты; цирады, бүлінді. Өстіп ой
дүниесі ойран-асыр болып тұрған сержанттың ңұлағына рота командирініқ,ұрые басқару ұясынан таныс даусы.
талып естілді (Ж. Т.). Адаспай тура іздеген хакимдер болмаоа, дүние ойран болар
еді (Абай). Сөкпе, қалоа сөзімнің шалалары, Кітапта жазған орыс даналары,.
Бұрын неше соғыста ойран болған, КөрінДі Дағыстанның қалалары (А. А. Ң.). Ой~

— 413—

раны шығып жау ңалды, Жер теңселіп,
дірілдеп (С. Б.). Шығарып кетті ойранын,
Ойнаңтай түсіп жасылдай (С. Б.).

ОЙЫН

(Б. К.). Отыз күн ойланып, қырың күн
толғанған хан, ақыры бір күні ой түбіне
де жетті (ҢЕ).

ОЙРАН-БОТҢ АСЫН [ОЙРАН-ТОПЫОЙ ТҮКПІРІН АҚТАРДЫ Түпкі ойРЫН] ШЫҒАРДЫ © ОЙРАН-ТОПЫР мүддесін жайып салды, сырын шертті,
ҢЫЛДЫ © ОЙРАН САЛДЫ [ЕТТІ, ДЫЛ айтылжаған сөз цалмады. Кыз жайын кім
ДЫ] Тас-талцанын шығарды, бүлдірді, біледі жақындаспай, Ой түкпірін ацтакүл-талцан етіі. Сүттей ұйыған колхоз, рып, сырын ашпай. Ішінде ит өліп жатқан
шалқыған дәулет еді. Ілезде ойран-ботца- қыз көп, Көрге бірге түсетін бетін ашпай
сын шығарды (Ғ. Мүс.). Тарт, ордасын (С. Т.).
ойран ет, Тап еліңді Аламан! Сен батырОЙЫ БАСҢА [БӨЛЕК] Өзге пікірде,
дан ұзама! (М. Ә.). Ойран салып қарайық,
Болса да кок тас шыдамды. Жазалаушы жұрттан, жұрт үйғарған пәтуаластыцтан
эскерге, ¥стап тауып беріңдер, Адам бол шет кетер пікірде. Ойы басца болмаса
са күмәнді (Н. Б.). Өңкей тары жылқы жиынға неге келмеді (АТ). Не жазыпты,
ауылды ойран-топыр цылып кете жаздай- талқылайық дегені — білейік, не бар екен
дегендік емес, ол шығармада не жазылды (ҢЕ).
ғандығын бұрын да білетін. Ойы басца,
ОЙ САЛДЫ [ТҮСІРДІ, ТАСТАДЫ] Әр кітаптың шығуын кешеуілдету, жұртқа
түрлі ой оралтты, эр түрлі пікір ұялатты. солай ету керек екен деген жолбике пікір
Тамырды солқылдатып, ойды қозғап, Жү- туғызу (AT).
ректі тебірентіп, ішті жылтар. Ңайғылы,
мұңды, өнерлі, шерлі жанға, Ой салар,
ОЙЫ БҰЗЫЛДЫ 1. Айныды. Баянның
ойын түртер, жыбыршытар (I. Ж.). Көп бүзылмайды ойы дейді, Тал шыбықтай
түсірген ой маған, Алтын оттай жайна- бұралған бойы дейді (ҢКБС). 2. Көңілі
ғ,ан (Ң. А.). Ңұлаңтан кіріп, бойды алар, жамандыща ауды.
Жақсы ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі
ОЙЫ ОНҒА, САНАСЫ САНҒА БӨЛІНой салар, Әнді сүйсең, менше сүй (Абай).
Әр жайға өздігімен, кейде өз бетімен тың ДІ Не істерін білмей дел-сал болды, басы
ойлар айтқыш Жандос қазір жаңа бір цатты. Дүниенің барлық таршылығын
ойлағанда, ойымыз онға, санамыз санға
ой тастады (М. Ә.).
бәлінеді. Ағайындардың осы қорлығын
ОЙСЫЗ ҢҮЛАҢ Надан, еш нәрсеге ойлағанда
де өле ңалғым кетүсінбейтін. топас кісі. Бұл дүниенің ләз- леді,— дейдіосы(М.жерде
Ә.).
Түбі
Бірад
заты бәрі сонда, Ойсыз цүлац ала алмас қашан болар? Ел шыдай ма?болар.
Менің ойым
ондай сыйды (Абай).
онға, санам санға бөлінеді осыны ойлай
ОЙ ТАППАДЫ Ойлы, пікірлі адам (М. Ә.).
бола алмады. Орынды іске жүріп, ой тапОЙЫНА АЛМАДЫ Есіне түсіріп
паған, Не болмаса жұмыс қып, мал бақпаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, ескермеді. Көп салқын бірін-бірі ойына
Әншейін ңұр бекерге бұлғақтаған (Абай). алмас, Кетер жым-жырт, артына із қалДызмет .ңылып мал таппай, Ғылым одып дырмас. Ой қозғарлың артқыға түк қалой таппай, Құр үйінде жатады, Ел ңыды- дырмай, Үмыт болар, жоғалар, көпке бармас (Абай).
рып ас ішіп, Еркек арын сатады (Абай).
ОЙЫНА КЕЛГЕНІН ҢЫЛДЫ [ІСТЕДІ]
ОЙ ТОҢТАТТЫ 1. Ер жетті, акылы
толысты. Есім кірді, ой токтаттым ер Ойына не келсе соны істеді; толғау, тежете, Өзгерді де өмірге көзқарасым. Бол- желу дегенді білмей, ацылға салып жатғандьщтан шығар өзім әлде әке, Анашым- пай іс істеді. Бекерге жұрт баласын ңыды енді білем бағасын (Б. Ы.). 2. Түрац- рып жүрсің, Ойыңа келгеніңді цылып
ты пікірге, бір тоцтамға келді, зер салды, жүрсің (АБ).
назар аударды. Жұрт ары толқып, бері
ОЙЫНА КІРІП ШЫҚПАДЫ Елец
толқып көшпеуге ой тоцтатып, пәтуа
цылмады, істің жайын ойлап басын аужасапты (AT).
ыртпады. Оған таңның атқаны, күннің
ОЙ ТУДЫ [КЕЛДІ, TYCTI] Жаңа пі- батқаны, бүгінгі таңның әсері оның ойына
кір келді, сана-сезімі, ойы оянды. Күк да кіріп шыццан жоц (С. Д.).
артынан күн туар, Бір күн дамыл еткізОЙЫНАН ШЫҢПАДЫ Көңіліндегідей
бес. Ой артынан ой туар, Желге мінсең,
жеткізбес (Абай). Сьінық көңілім көп ке- болмады, дегеніндей болмады.
шер, Майда қолмен үстасаң. Көңілге түрлі
ОЙЫН БАЛАСЫ Алты-жеті, бес-он
ой келер, Әр тереңге нұсңасаң (Абай).
Осы бір үры, бұзаңы жоғалса, жұртқа жас арасындағы ойыннан басца алаңьі
жоц бала,
ой да түсер еді (Абай).
ОЙ ТҮБІНЕ ЖЕТПЕДІ Квп ойланды,
ОЙЫН БОЛДЫ Ермек болды, ермегіне
ой үшығын ұстай алмады. Ойланамын, айналды. Ңойшылар көріп күлісіп, Үстап
ой түбіне жетпеймін, Ойдан ұзап ңадам алды ңарғаны. Бір жіпті берік бек бай-шетке кетпеймін. Өзім көріп, сүйем сені лап, Аяғына жалғады. Балаларға ойын
демесе, Өле-өлгенше ойды риза етпеймін боп, Қор болып сүйтіп қалғаны (Абай).

ОЙЫН

—414—

ОЙЫН БӨЛДІ Кеңілін аударды. Ағай,
мен үйге велдім,— деген Мұраттың сөзі
Тілегеннің ойын бөліп жіберді (М. И.).
ОЙЫНДА ҚАЛДЫ Жадында, көңілінде сацталды, ұмьітылмады. Адамның сол
ңызықты нәрсесін іэдеген кез өмірінің
ең қызықты уақыты болып ойында цалады (Абай).
ОЙЫН КӨТЕРМЕДІ Қалжыңдағанға,
әзілге түсінбей ашу шацырды, өкпеледі.
Ойын көтермейді екенсің, құрдас болып
нең бар еді.—■Жоқ, ңайнаға мен ойнап
тұрған жоқпын,— деді уәкіл Кәрімбайға
(С. М.).

ОЙЫН ОНҒА, САНАСЫН САН САД
КА ЖҮГІРТТІ Әр түрлі циялға түсірді,
ойға цалдырды. Тап осындай балык, мол
ауланатын везде жылым қабьтеың толып
шықпауы Әзімбайдың қабырғасына бат
ты. Ойын онға, санасын сан саща жүгіртті (ЛЖ).
ОЙЫН САЛДЫ 1. Асыр салды. Адамзат сайран етер көңілі жай, Секіріп ойын
салар кұлын мөн тай. Кой маңырап, сиыр
мөңіреп шат болады, Тасиды күркіресіп
өзен мен оай (Ы. А.). 2. ¥рыс салды,
соғысты. Сүйіп мінген тарланға Басты
келіп дойырды. Т.арлан салды мойынды,
Толып жатқан қалмаққа Тіарғын салды
ойынды (ЕТ).
ОЙЫН ТЕРБЕТТІ Көңілін аллады, сезімін оятты, жүрегін цозғады. Жетіп қалып Еспенбет, Қолында соның ер жеткен,
Он төрт жасңа келгенде, Еспенбеттей еріңнің Туган ел ойын тербеткен (Д. Б.).
ОЙЫНШЫҚ БОЛДЫ Мазағы болды,
келемежіне түсті. Хан ерікее, қара халыд
ханның ойыншығы болады (Мақал).
ОЙЫНЫ КЕЛЕДІ Қылжацтап, эзілдегісі келген кісіге айтылады. Ақ семсерді
қолыңа ал, Маңдайын жарып, басын шап,
Жерге түссін мойыны, Келеді кіммен
ойыны? Қызға таңсық мырзаның Ңылышпенен көңілін тап (ҚамБ).
ОЙЫНЫҢ ОСЫЛСЫН,
ОЙЫНЫҢ
ОСЫЛҒЫР! ң а р ғ ы с. Ойынға салынған
кісіге (көбіне балаға) айтылатын кейіс.
Ойының осылсын, жетпегір! Малдың астын бір күремепсің ғой, ойының осылғыр! — деп жатыр (AT). Мына сұлу мұртты тамырларың болса д.а, бүгін басқд
үйге жаткыз. Өзі бір сумакай ғой, ойының осылғыр! (Ғ. Мұс.).
О, КӨК ТІГІЛГІР! қіа р ғ ы с. Өлім
келгір деген мағынада.— О, көк тігілгір!
О, қара байланғыр! Иесіз қіалғырдың
мүлкі, түге! Tain жаңа ғ,ана тап-тұйнақтай ғьгп, орын-орнына жинап қойып едім.
Баласы кұрғырлар-ау жүретін жолға Рей
ган (Ә. Н.).
ОКАЛЫ КИШ КЙДІ к ө н е . Шен ал
ды, сәнденді деген. мағынада. (Ақын бұл
жерде 'оқалы (әгасери) 'киінді киюді мақ-

сат етпеуді айтып отыр). Военный қызмег
іздеме, Оқалы киім киюге. Бос мақтанға'
оалынып, Бекер көкірек керуге (Абай).
ОҚАЛЫ ТОН к ө н е. Оца-түйме тағылған, сыйға берілген тон. Мәз болады болысың, Арқаға ұлың қақванға. Шелтірейтіп орысың, Шенді шекпен жапқанға..
Күнде жақсы бола ма, Бір қылығы жаққанға? Оцалы тон тола ма, Ар-ұятын сатңанға (Абай).
ОҚ АТТЫ Қастандъщ жасады, царсы
болды. Арамың сол, Бөжей маған к?ақпан;
ңұрғанын қойсын. Біреудің бетін сыртқа
ұстап жүріп, маған арнап оц атқанын.
койсын! — деді (М. Ә.).
ОҚ АТЫМ [ЖЕТЕР] ЖЕР © ОҚ
БОЙЫ Халыцтыц өлшем. Өте жацын, тым
таяу жер; оц жетер цашыцтыц-, садаң,
мылтьіқ оғының тік ұшып барар шащасы.
Мамия off аты,м жерге бауырымен жорғалап барды (ЛЖ). Off бойы жерге келіп
сәлем берді, Ңосшыға атын тастап қарсы
жүрді, Ңол беріп Келденбайға амандасты,
Көретін күн болдытау деп сіздей ерді
(И. Б.). Күндіз аттан да түспей, езге жүргіншілерден off бойы алда отырған (М. Ә.).
Off жететін жерге жақындамады (Э. Н.).
ОҢ ЖЫЛАН 1. Шөлейт жерде болатын, цимылы шапшаң жылан. 2. Сүрция,
жауыз. Ңарлығаш Күнікейге: Үніңді
өшір, off жылан, Жас тілеуін жалмаған!
Өзіңдей деп ойлап па ең, Өктегеінге өзеуреп, аярлыңтан талмаған... (М. Ә.).
ОҢ ЖЫЛАНДАЙ КӨРДІ [КӨРІНДІ]
Үнатпады, жек кәрді, тітіркене царады.
ОҢ ЖЫЛАНДАЙ ЫСҚЫРДЫ Айбат
шекті, зэрін шашты, кэр төкті, ашуын
шацырды. Бұрын сынықтан сылтау тауып
off жыландай ыскыра келетін Нұртай бұл:
күнде Күреңбаймен шүйіркелесе сөйлесетін болды (С. О.). Патша келіп қараса, Off
жыландай ыскырып, Op теведей пысқырып, Жігіттерді бұтына Қысып-қысыіг
тыштырып (М3).
ОҚҢА БАЙЛАДЫ© ОҚҚА БАЙЛАНДЫ Ажалға нысана етті, әлімге басын
тікті. Көп жүрген қара жолмен ңадам
бассаң, Кім оаған зорлық етер талаптанып, Отқа күй, Offffa байлан,. адалды тап;
Киген тәж, мінген тағың болсын сол-ақ
(Үш. ғас. ж.).
ОҢҚА ҮШТЫ Off тиіп өлді, оқтан
ажал тапты. Ақтентек оцца үшцан соң
көше жөнелдік. Сиқымбайдан жеңілсек
кайда барамыз? (Ғ1 Мұс.). Бір атңанда
сарбаздьщ, Беоеуі бірден ощ а үшып,
Өліп кетті құр тевке (О. Ш.).
• ОҢ ӨТТІ Ацын бұл жерде ортаның,
танъ:,маған, ңадір-цасиетін білмеген көптің көрсеткен жапасын айтытс отыр. Мея
жаралы жолбарыспын, Жұрттың атқан
оғы әтіп, Сен есірке, сорлы: жаспьш, Шыи
свзіме рақым: етіп (Абяй);.
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ОҚТАЙ АТЫЛДЫ Тік, тез царсы шапшыды. Бір жолбарыс оцтай атылып келіп,
қызды жарып жіберді (ҚЕ).
О.ҢТАЙ ҢАДАДЫ [ҢАД АЛДЫ] 0
ОҢТЫ КӨЗІМЕН АТТЫ [ҢАРАДЫ]
1. Зәрлі, цаһарлы жүзбен қарады. Оцтай
цадап, Тұрды ңарап, Өлім көрдім көзінен
(Б. К.). 2. Шаншудай, зәрдей тиді. Мырза
бір аяғын көсіле оалып, маған қарап
күлімсіреген болды. Күлкісінің өзі ма
ран оцтай цадалды (Б. М.). Жақсылық
есіктен кіріп келгенде Әбіш пен Қүрман
бір жерде отыр екен, болымсыз күбір
етіп, сәлем берді. Екі бай өңдері сұрланып, оцты көздерімен атты (М. Ә.). Маша
ашулана, ңаһарын төге, оны отты көзшен
бір атты да, есікке қарай жүрді (Ә. Н.).
ОҢТАЙ ТҮЗУ Түп-түзу. Қалаға лезде
келіп кірген торы жорға атты кашаба
шана... ағынын бэсеңдетпей соқтырып келеді. Содан көлденеңдеп тағы да оцтай
түзу кең созылған Сельский көшемен Ни
кольский шіркеуіне қарай тартты (М. Ә.).
ОҚТАУДАЙ БОП ЖАРАҒАН Қаншырдай цатып, әбден бабына келген (ат). Енді
міне мынау cap даланы кезіп келе жаткан үш салт аттының ортасындағы ак;
құба жігіт осы Есіркеген. Астында оцтаудай боп жараған күзен күрең (I. Е.).
ОҢ ТИГЕН ¥ЗАК КӨЗДЕНДІ Мүсэпір
к'гй"' түсті. Ок тиген ү~п.ц көзденіп, ¥шыр.ап күйге кезбелік (Д. Б.).
ОҢ ТІСТЕСТІ Акт етісті, серттесті.
Екі батыр ай далада кездесіп, бірін-бірі
ала алмаған соң, бізге не жетпейді десіпті
де оц тістесітіті. Ол заманда анттың үлкені оц тістесу болыпты ғой (AT).
ОҚ ШАШТЫ Оц жаудырды. Менменсінген дұшпанның Көңілін басқың келе
ме? Майданда шақды боратып, Өрттен
шыққан ұшқьіндай, Оцты иіашцың келе
ме? (Д. Б.).
ОҢЫРАЛАҒАН [СӘЙГЕЛ, ОҚЫРА
ТИГЕН, ОҢАЛАҚ КЕЛГЕН] СИЫРДАЙ
Ойран-топырын, астан-кестенін шығарғандай цылды деген мағынада. Көптен бері
Жәнібек пен Керей осы рулардың сөзін
сөйлеп, сойыльтн соғып өздеріне баурап
жүр. Азғантай мүлт кетсең, оцьіралаған
сиырдай мөңки тулап жұртты бөліп әкеткелі тұр (I. Е.). Әкімдер көрсе, сәйгел
тиген сиырдай қып қуып кетіп жүрмей
ме? — деді Құрышпай қасындағы жігітке сөз тастап (3. Ш.).
ОҚЫСТЫҚ БОЛДЫ [КЕТТІ, ӨТТІ]
Жаңсац болды, цате кетті. Хан әлде бұ
Дулатқа кекті ме екен? Бір хабар жамандағ.ан жетті ме екен? Қатыннан, не баладан, не малшыдан Білместік, бір оцыстыц
өтті ме екен? (I. Ж.).
ОҢЫС ІС ҢЫЛДЫ Ойда жоц, кісі
ойына келе бермейтін, жүрт лайыц көре
бермейтін іс істеді. Бұл бір оқыс іс бол
ды. Атам балаларынан шығады. Жылда
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бір оцыс іс цылмаса, көңілдері көншімейді (AT).
ОЛАЙ-БҰЛАЙ БОЛЫП КЕТСЕ 1. Қолайсыз жағдайға тап бола цалса. Шырағым, олай-бүлай боп кетсем, хабарсыз
қалмаңдар (AT). 2. Қайтыс болған күнде.— Егер жаман айтпай, жаксы жод,
шешем олай-бұлай боп кетсе, Шөріп жауап береді ғой, э? Ңалай дейсің? (М. И.).—
...Мен олай-бұлай болып кетсем, сеңдердің орындарыңа басқа біреу жоқтау айта
ма,— деді ол (С. Ад.). Олай-бүлай боп
кетсем, Асыл туған Жібекті Еш жаманға
қор кылмай, Өзің бір алып сүйгейсің
(ҢЖ).'
ОЛ БӘЙБІШЕДЕН, БІЗ ТОҢАЛДАН
ТУЫППЫЗ БА? Есе, сьібаға, үлес ти,мегенде «кем болатындай біз кім едік, ол
кііМ еді?» деген мағынада айтылады. Бэріміздің баоданымыз бір совхоздың малы,
олар бәйбішеден, біз тоцалдан туыппыз
ба, сыбағалы үлесіміз тимейтіндей!? (AT).
ОЛДА БІЛДӘ [ОЛЛА БІЛЛӘ] д е р 
г а н у . «Құдай біледі», «цүдай ацы» де
ген мағынада. Мына дастан жалын-ау...
Ал, мынаның несін мақтайд жаным-ау?
Іші де жоқ, сырты да жоң, аты бар, Мұндай қызға, олда білдэ жаным жау (X. Ер.).
Олла біллә, мен өз көзіммен көрдім, құдай үшін, мұны ешкімге әзір айта көрмеңіз,— деді Сайдақ (Ә. Ә.).
ОЛЖА БОЛДЫ Пайдаланды, пайда
етті, оз пайдасына алды. Алтыншы тілек
тілеңіз, Алпыс басты ак орда, Ардақтаған аяулың Күнінде біреуге Тегіннен-тегін
олжа болмасца (Б. Ң.). Қараша Абылайға келген екен, Екеуі сертке тагам жеген
екен, Рұқсатсыз үйіне кісі кірсе, Ат тоны
олжа болсын деген екен (С. А.).
ОЛЖАҒА БАЙЫДЫ [КЕНЕЛДІ, ҢАРЫҢ БОЛДЫ, БАТТЫ] © ОЛЖАҒА БЕЛШЕСІНЕН [ШАШ ЕТЕКТЕНІ БАТТЫ
Байлыцца (пайдаға) царыц болды да цалды. Ызғытып малды шығарып, Қобыланды батыр келеді. Кияттың жаман өскері,
Көп олжаға кенелді (ҚБ). Магрицкий қоғамдық мал азығын оңды-солды шаиіқан.
Жөке меншігіңде көп мал ұстап, оны
мемлекет есебінен бақтырып, оңай олжаға шаш етектен батып отырған (СҢ).
ОЛЖА ҢЫЛДЫ Пайдаланды; пайдаланып кетті. НІырағым, олжа цылғаның
кімнің малы? Жетім-жесірдің көз жасы.
Мұныңмен сен кім болғаныңды сезінермісің (AT).
ОЛЖАНЫ ОРТАҒА САЛДЫ Қолға
түскен пайданы, табысты бөлісті. Бес сыбанның ұлына, Ортаға салды олжасын.
Жүз тайладтан еоептеп, Біреуін де алмады (Д. Б.).
ОЛЖА САЛДЫ Бэйгеден озып, күресте жығып, айтыста жеңіп, тіккен бәйгесін
алып берді; соғыста жеңіп дұшпанның
малмүлкіне ие етті. Атығай-Ңарауылға
олжа салған; Бота тірсек, қыз сағақ оан-
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дал керім (А. Ңор.). Ңобыланды елге барганда, Ңаланы өзім алдым дер, Олжаны
өзім салдым дер (ҢБ).
ОЛЖА ТҮСІРДІ Пайда келтірді. Бір
ңараны екі-уш рет аударып оатып біраз
олжа түсіріпті (AT).
ОМАҢА АСТЫ © ОМАҚАСА [ОМАҢАТА] ҢҰЛАДЫ [¥ШТЫ, ЖЫРЫЛДЫ]
© К...І КӨКТЕН КЕЛДІ Мойнын астына
ала цүлады, жер сүзе жығылды-, аяғы
аспаннан келіп, шалцасынан түсті. Он
шаңты мылтық қатарынан гүрс ете түсті.
Ңұла қасқа омацата цұлады (С. М.). Жығылды жерге ол ат омацаса, Жаныштап
жерге иесін, үстін баса, Ңызыл қан ңылыш бояп құлақ тұнар, Маңайда өлік
ұлып ыңыранса (I. Ж.). Кісі алатын қабаған төбетті қапқалы келген жерінде Оспан
ңара тұмсығынан самса тартып, жалғыз
шертіп, омаца асырып, талдырып түсіргені бар (М. Ә.).
ОМАЛЫП ОТЫРДЫ Еш нәрсеге араласпай, тапжылімай бір орында отырды\
шаруаға араласпай отырды. Төрде омалып отырғандардың кейпі бұлардан бөлек
(Ғ. Мұс.).
ОМЫРАУҒА АЛДЫ
[САЛДЫ] ©
ОМЫРАУ ЖАСАДЫ Тыцсырды, кие жөнелді, кеудеге салды, күш көрсетті. Боб
ров енді ес жиғызбай, оларды омырауға
алып, киіп кеткісі келді (Э. Н.). Бәкенді
сынаушы да, мінеуші де көп болды, Ңарсы тұрып омырауға салып сүйреп шығып, сөзін айтқан Самат ңана болды
(ЛЖ). ...Осы фронттағы шабуылдарының
ең мықты деген ұрынғыш тобы сол. Ол әлі
де омырау жасап келеді (М. Ә.).
ОМЫРАУЫ ЖАСҢА МАЛЫНДЫ
[БОЯЛДЫ] Қайғыға батты, еціреді. Омырауы жасца малынып, Көрінген құсқа
жалынып, Баласына зар-күйін, Қайнаған
іште бар күйін Жеткіз деп жылап тапсырды (ҢЕ). '
ОМЫРАУЫН АШТЫ Бейіл білдірді,
кел деп қарсы алды. Ебейсін осынша ыңылас білдіре шұрқырасып жатқан кісілерге
омырауын аша ңоймады (Э. Н.).
ОМЫРТҢАНЫҢ ІШІНДЕГІ Ж¥ЛЫНЫМ Соншалың цастерлеп бағып, цорғаиітап сацтаған цымбатым деген мағынада.
Ңұлагер, ңолда өсірген ңұлыным-ай! ІшінӘе амыртцамның жүлыным-ай\ Жын ба
екен, сайтан ба екен қаза болғыр, Ңанды
ңол қастықпенен ұруын-ай! (I. Ж.).
ОМЫРТҢАСЫ ТҮЗУ ЖІГІТ д и а л .
Білімді, ацылды, көрнекті, іскер жігіт
(Гур., Мақ.; Ңарағ., ¥лы.).
ОНДАЙ-ОНДАЙ ХАН ҢЫЗЫНДА ДА
БОЛАДЫ Кемшіліксіз адам жоқ, кемшілік кімде болса да болады. Ержанға Мұраттың мінезі кдтты батты. Егер Мұрат
оған катты сөз айтса, қиналмас еді. Әскер
өмірі Ержанды ондайга үйреткен. Ондайондай хан цызында да болады, Ержан
сөгіс те алып көрген (Т. А.).

ОНДАЙ К...ТІ [ОҒАН, САҒАН] КІМ
БЕРДІ? Ондай күш цайдан келді, ондай
ерлікті саған кім берді?
OH ЕКІ ДЕ БІР ГҮЛІ АШЫЛМАҒАН
Қыршын жас; шынайы таза, ұяты бетінде түрған именшек, ибалы жас. Ол екі
жүзді Ескендірдің он екі де бір гүлі ашылмаған жастыгы мен аңқаулығын пайдаланып, оп-оңай қолға түсіру үшін екі
мың сомның материалын тығып қойып,
түрмеге отырғыза жаздағанын біліп күйзелді (ЛЖ).
OH ЕКІ ДЕ БІР Н¥СҢА ЖОҢ 1. Әлі
басы да цұралмаған, ізі салынбаған, ешбір
белгісі жоц.— Мен не айта аламын? Түк
айтуыма болмайды. Өйткені жаңаша оқытарлық бізде жағдай, он екі де бір нұсқа
жоц. Тым ңұрыса мектеп жанында учас
ток болса екен-ау...— деді (М. И.). 2. Саутамтығы цалмаған. Есіл ер-тұрман, он екі
де бір нұсцасы жоц, тозып бітіпті (AT).
OH ЕКІ ҚҮРСАУ ЖЕЗ АЙЫР [МЫЛТЫҚ] Ер царуы. Он екі цұрсау жез айыр
Ңара мылтық жүмсаған Бұ жиынның
ішінде қара Найман Жақан бар (Шайыр...).
OH ЕКІ МҮШЕ Дене бітімі, бар тұлғасы, тұтас дене. Тазының тірсегі майысып жерге тиеді, он екі мүшесінде бір
мүкіс жоқ еді,— дейді Қалжан (Ң. Тай.).
Он екі мүшең саудырап, Екі көзің жаудырап, Әлі-ақ өтіп кетерміз, Еріп кеткен
тоңмен тең (Д. Б.).
OH ЕКІ САҢҢА [ӘР САҢҢА, НЕШЕ
САҢҢА] Эр килы, неше түрлі цұбьілтты
деген мағынада. Оның ұзын ңұлақтан
естіген бұралқы сөзі Тәтиев Әбікен жолдасты алты ай әуреледі. Он екі сацца жүгіртті (С. Төл.). Соңғы хабарды естіген
соң, бармақ шайналып, ыза қайнап, жүрек лүпілдей бастады. Жолдастар әрбір
хабарды неше түрлі саща жүгіртіп, талңыға салады (С. С.). Әр жаңқа бір сілтеп
билер мен аңсақалдарға айтқаннан не
түседі? Біреуіне айтсаң, біреуіне сілтейді... Сөз тек бос шыгасы. Бірін-бірі жебепдемеп, неше саща ұрады да, шаң қаптырады (М. Ә.). Абай казіргі үнсіз сәтте бұл
жиынның ішінде жүз түрлі түйін жатңанын аңғарды. Осы топтың неше сацца
ңұбылып, арбаса аңдысып, құйңылжыл
отырғанын байқады (М. Ә.).
OH ЕКІ Т¥ТАМ [ОҢ] х а л ы қ т ы қ
ө л ш е м. Көбіне садац оғьіның өлшемтеңеуі.
ОН ҢОЛЫНАН ӨНЕРІ ТАМҒАН © ОН
САУСАҒЫНАН ӨНЕР ТАМҒАН [ӨНЕРІ
ТӨГІЛГЕН] © БАРМАҒЫНАН ӨНЕРІ
ТАМҒАН © ОН ҚОЛЫ OH КІСІ, ҢАРА
БАСЫ БІР КІСІ Өте шебер. Сакау шебер
болатын. Он цолынан өнер тамады. Сынран машиналарды жамайды, ңолынан көк
арба істеп шығарады (С. М.). Онда он
саусағынан өнері таімған бір шебер ағаштан ат жасап, әр түрлі құралдармен жаб-
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дықтайды (М. Ғ.). Он саусағынан өнері
төгілген бір жан жиырмада елден кетіп,
ңырыққа шығарында кеп отыр (К. О.).
OH САЛСА БІР БАСПАЙДЫ© К...І
АУЫР Жүріс-түрысца, іске бейті жоц,
жатып ішер жалцау деген мағынада.
ОН САН Өте көп, цырыц рудан цүралран, түрлі-түрлі. Жан біткен еріп соңыңнан, Он сан алаш баласын Жусатып ңойдай өргізіп, Жұмсап бір жүрсің ңолыңнан
(Б. Қ.).
ОН САН НОҒАЙ Күллі ноғай тайпалары деген мағынада айтылады. (Ескілік
уақытта «сан» сөзі ірі ру немесе тайпа
ел, дуан мағынасында да айтылған, «тоғыз оан торғауыт», «он сан оймауыт»
дегендер де солай). Орманбеттен аттанған
он сан ноғай, Біреуінің аңылы он сан ңолдай (ҚКБС). Орманбет би өлгенде, Он сан
ноғай бүлгенде, Саназар батыр жауынан
Жаралы болып велгенде (АӘ). Он сан
ноғай оймауыт, Тоғыз санды торғауыт
Барабан соғып, шың ңағып (ЕТ).
ОН САУСАҒЫНДАЙ БІЛЕДІ Бәрін
түгел жыға таниды, жетік біледі. Қарауындағы адамдарын он саусағындай білетін Назаренко көп ойланған жоң.— Қазір
бізде басы артық кісі жоң. Ңырман күзетіндегі әкеңе барып айт, бір-екі күн сендерге көмектессін,— деді (Ә. Ә.). Сайып
кеп айтатынымыз — аналық бас ңарайтын шопан бригадасының отарының дұрыс ңүрылуы, әрбір ңойдың сыннан өтуі,
оның әрқайсысын түнде шошып оянса да
өзінің он саусағындай шопанның танып
білуі (М. Е.).
ОН СЕГІЗ МЫҢ ӘЛЕМ [ҒАЛАМ]
Жер жүзі, барлыц әлем. Жаратушы ңұдайым, Өзіңді тілге алайын. Алымдар
айтқан кітапта, Он сегіз мың әлемнің Біледі дейді әл-жайын (М. Сұл.). Он сегіз
мың ғаламды жаратыпсың, Мекен-мекеніне таратыпсың (БЖ). Көңілін ханымыздың сұраймыз деп, Ғаламнан он сегіз мың
жан аттанған. Ңасқайып щабақтары қарашыңның Той ңылып ойда-қырда санатталған (Ш. Ж.). Он сегіз мың бұл ғаламның, Бар тынысы күнде тұр. Мен сықылды сорлы адамның Ыңтияры сенде тұр
(Абай).
ОН ТӨРТНШІІ АЙДАЙ IБОП] Толран айдай жарцырап көзге түсер сүлулыц.
Он төртінші айдай боп Түседі кімнің көзіне (ҢЖ). Он төртіниіі айдай боп Түседі
кімнің ңасына? (ҢамБ).
ОННІАДАН МҰНЫІА ЖҮРНІ Жүріпжүріп кеп; өзім болғалы, пэлен уацыт.
Оншадан мұнша жүріті -ауырып та көрген жоң едім (К. О.).
ОНЫСЫЗ ДА ШЫРАЙЫН ДЕП Т¥РҒАН КӨЗ ЕДІ ДЕГЕНДЕЙ Онысыз да бүлінейін деп түрған, жығылғанға жұдырьщ деген сияцты ұғымда айтылып тұр.
Оның үстіне <<онысыз да шығайын деп
түрған кез еді» дегендей арадағы жүріп
27-160
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жатқан бітімнің күрт тоңтатылып, Орынбор әскери губернаторы Обручевтің Кенесарыға қатал ұсыныс етуіне тағы да бір
ңанды оқиға себеп болды (I. Е.)ОҢ БАТАСЫН АЛДЫ [БЕРД1] Ақ тілегін берді, жолының болуын тіледі. Базарбайдың теріс батасы да оған аз бөгет
болмайды. Базарбайдың оң батасын алған
Сансызбай мұрат-мақсатына жетсе, теріс
батасын алған Төлеген мерт болады (М. Ә.).
Атаң Ырғызбайға атам Кеңгірбай оң ба
тасын беріп би сайлап еді. Өз баласы, өз
туысы жоқ емес еді ғой соқда (М. Ә.).
ОҢҒА БАСПАДЫ 1. Жөнге жүрмеді,
теріске тартты... Обалымыз қиюы жоң,
қисыны қанщан дүниеге, оцға баспай,
солға басңан қазаңтың қара ғұрпына болсын (С. Т.). 2. Ісі оңғарылмады, жолы
болмады. Шаруасы құрғыр бір рет оңға
баспай-ац қойды, қырсық иектеуін қоймады (AT).
ОҢҒА [ЖӨНГЕ] КЕЛДІ Сэті түсті.
Биыл шаруа оцға кеп тұр. Жүз ңойдан
жүз елу ңозы алдың (AT). Ашынып сөз
сөйлейтін келдің оңға, Есірдің әдеп ңылсам сен соныма. Шашы ұзын, ақылы келте әйелсің ғой, Сын тағьш кеп сөйледің
ат-тоныма (М. Б.).
ОҢ ЖАҒЫНА КОНДЫРДЫ Панасына,
цамцорына алды. Бұзықты құрап ел етіп,
Қондырдыц оң жағыца. ¥рыңа елді торытып, Өтірік дауды қорытып, Бүлдіре бер
тағы да! (Д. Б.).
ОҢ ЖАҒЫҢМЕН [АЯҒЫҢМЕН] Т¥РҒАН ЕКЕНСІҢ Ойлап келген ісінің сәті
түсіп, жолы оңғарылған кісі туралы айты
лады.
ОҢ ЖАҢ Салт бойынша бой жетіп
отырган қыздың өз үйіндегі орны оң жацта болады да, қыз осы оц жацта отырып,
күйеуге кеткенше ойнап-күлу, цызыцтау
салтын жасайды. Керімбала •— бұл күнде
осы үйдегі Тобықты ңызының ішінде оң
жацта ең көп отырғаны. Бірақ ауылдың,
ата-ананың, өзінің де қадір-ңасиетін кетірер жаманаты шықпаған (М. Ә.). Бұрынғыдай дәуренім болмаң қайда? Ңұлынтайдай ойнаған оц жац қайда? (Айтыс).
ОҢ ЖАҢТАН АЙЫ, СОЛ ЖАҚТАН
КҮНІ ТУДЫ Бақыты жанды, жолы ашылды, дэурені келді. Теңдік тиер бізге де күн
келер ме? Бізден соңғы еркін күнді көрер
ме? «Адам болмай, осы көрім жансын»
деп, Надандықтың жақңан оты сөнер ме?!
Оңнан айьш, күним туып сол жацтан,
Алашыма айнадай сәуле берер ме? (Б. К.).
ОҢ ЖАҚТЫҢ ҢЫЗЫҒЫН КӨРДІ Бой
жеткен цыз әкесінің үйінде отырып, оң
жацта өткізер цызыцты күйттеді. Баяғыда, күйеуіне көңілі толмаған қыз оң жацтыц қызығын көріп ңалуға тырысатын
(AT).
ОҢ ЖОЛ Дүрыс бағыт. Ал мені, сия
малып оң қолыңа, Тілеоең мен сілтейін
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оң жолыца. Ңолыңда жолдасың — мен,
қылышың — мен, Ой алла! Қайран қалам
қорңуыңа (М. Ңал.).
ОҢ КӨЗІ Сенімді адамы, кө,мекші,
көз болар жан ашыры. Барам ертең горкомға, Шахтердің оц көзіне, Айтгаағанда
қорңам ба: Секретарьдың өзіне (Ң. Мұн;.).
ОҢ КӨЗШЕН ҚАРАДЫ © ОҢ ҚАРАДЫ 1. Шын пейілмен, ыцыласпен күтті,
бацты. Ңыса берое малшыны, жұмысңа
көңіл салар ма, Бақңан байдың уалына,
Оң көзімен царар ма? (С. С.). 2/ Дұрыс,
жөн пейіл білдірді. Мейлі теріске тартпай
таршылық етпей, оң көзі,мен ңарап баға
берсе болды, басқа тілерім жоқ (AT). Базаралы жұттың бұл өңірдің еліне аса
қатты тиетін бір себебі Құнанбайдан деп
білетін. Жол бойы көріп келеді. Ңұнанбай
оң цараған жуан ауылдар Ыргызбай ішіне малдарын айдап апарып, сонда жан
сақт.ап жатыр (М. Ә.).
ОҢ ҚАБАҒЫН БЕРДІ Ліылы шырай,
жацсы көңіл білдірді. Әшиіндегі бір жан
ра жүзі жылымай, безеріп алатын қаттылығынан кайтьгп, қазір көбінше күйеуіне
оң цабағын бере бастады (Ә. Н.).
ОҢҢАЙ АСЫҚ Қойдың оң аяғындағы
асыц. ІПігесін ішке алып ұстағанда бас
бармаққа тәйке жағы келеді. Ол бір оңқай
асыцца Ойып құйып қорғасын, Саңа жасап асыңпай, Істеуде өз жұмысын (Т. Ж.).
ОҢҢАЙ АСЬІҚТАЙ ЖЫЛДАМ Епті,
оралымға бейім, ыңғайлы. Айыбы таз демесең, мырза екен, Секілді оңцай асьи$
жылдам екен (Айтыс).
ОҢ ҚАРАМАДЫ Жацтырмады, жек
көрді, көңілі цаламады. Бұрын Ңаражан
Абайды жақтырмағанда «Тәкежанға оц
царамайды» деп кінә қоюшы еді (М. Ә.).

мен солыңа, Түспей қазған орына. Жаса
дұшпан сорына, Тілектеспін соныңа
(Ң. А.). •
ОПА БЕРМЕЙДІ [ҚЫЛМАЙДЫ, КӨРМЕЙДІ, ТАППАЙДЫ] к ө н е. Құт болмас, жацсылыц, ізгі-рацъцм істемейді де
ген мағынада. Кісі малый ала алмаймыз,
Дербісәліге опа бермеген мал бізге де опа
бермес деп тұрып алды (Т. А.). Жеткен
де, жетпегенде де өкініште, Ұстағанмен
бос ңалған ерегісте. Екеуі де көрмейді
одан опа, Ұксайды таң алдында көрген
түске (С. Т.). Ер едің тұлпар кетпес тақымыңкан, Ңатты бұзар кетіп ең ақылыңнан
Тірі сынап секілді жұрт қозғалды. Кім
опа көрер дейсің жақынынан? (Ә. Тэң.).
Осы күні өткен өмірінен безініп жүр.
Желіден кесіп мал алды. Онысы жетімдікі ме? Әлде жалғыздікі, әлде әлсіздікі
ме? Малына мал қосңан Құдаймендеден
не опа тапты? (Ә. Н.).
ОПАСЫ ЖОҢ ДҮНИЕ © ОПАСЫЗ
ЖАЛҒАН [ДҮНИЕ, ДҮНИЕ БОҚ] к ө н е.
Ескі сенім бойынша түрлау, түрғысы жоқ
өмір; пәни жалған. Келе жатыр мырзалар, Ңоңыр ңаздай ырғалар. Бәйшешектеп түрленген, Опасы жоц дүниеден
(ҢамБ). Кешірмей ме жаратқан, Бенденің
болса ңатасы. Кұйрықсыз ңу дүние Ешкімге жоц опасы (АБ). Ойлағанға осындай, Опасыз жеңіл дүние. Теңізден шыңқан ңұрдымдай Жетпеді ешкім түбіне
(ҢамБ). Және де қайтып беріп мал мен
мүлкін, Ңұттықтап келді бектер дүркін*
дүркін. Бірде олай, бірде бұлай болып тұрған, Опасыз дүниеге келер күлкің (Т. I.).
Өкінгенмен пайда жоқ, Кұдайым басңа
салғансын. Мезгілді уақыт болғанда, Опа
сыз мынау жалғанда (М. Ө.). Дерексіз
қалдым аралда, Уай, дариға, не ойлайын,
Опасыз өткен дүние боц (М3).
ОПАТ БОЛДЫ Дүние салды, өлді. Учителі жаңада опат болып, Бейсенді қайғы
басқан дым-ақ мығьім (С. Т.). Аңылы артық арыстаным, Озып еді байтаңтан.
Үзілсе арқау жалғаған, Достың опат болран соң (А. А.).
ОПЫҢ ЖЕДІ [КӨРДІ] Өкінді, санын
соцты. Кеш ойланып, кеш аңылға келу
өмірден үнемі опыц жеп жүретін адамдардың әдеті секілді... (Ж. С.). Алданып
опыц жедім айтқан сертке, Ғафу ет, кінәсына еткен кездің, Болмаса кездейсоқта
кіріспеспіз, Ңош бол сен, ңош мәңгілік
қара көзім (3. Ңал.).

ОҢ ҢОЛЫ БОЛДЫ Сойыл соғары,
жацтаушысы болды, сенімді көмекшісі
болды. Елдегі талас-тартыстар кезінде
Жарасбайдың қасында оц цолы болып
жүретін серігі — Ңоңыш бар (М. Ә.). Ібіш
Махамбетшенің оң цолы болғанда, бұл —
сол қолы, Үшеуі түйдей ңұрдас болатын
(Ғ. Мұс.).
ОҢ МЕН СОЛЫН АЙЫРДЫ [ТАНЫДЫ, БІЛДІ, АҢҒАРДЫ] © ОҢ ҚОЛ, СОЛ
ҢОЛЫН ТАНЫДЫ Ер жетітг, есейді, жацсы мен жаманды ажырата білді. Түнерген
бұлт түрілді де, сол уақытта шықты күн,
Қаралы түн қанды туын арпалыста жықты күн. Шыққан күннің шұғыласы жарңыратты жолымды, Содан бері айырдым
мен оңым менен солымды (С. Мәу.). Оңдаған бала жастан менің жолым, Білмедім
бұл дүниенің оң мен солын, Бойыма осы
күшім қалай сыйған, Кілтті жүлып алды
шолаң қолым (Б. Ш. Б.). Ертең ер жетіп,
оң ңол, сол цолын танығаннан кейін, қайда барам десе де еркі (С. М.).

ОПЫНЫ ҢАШТЫ д и а л. Үрейі үшты.
Опыны цашып сөйлей алмай тұр (Қос.,
Жан.).
ОРАЗАСЫН АШПАДЫ Таңертеңгі
асын ішпеді; нәр татпады. Азанғы оразасын ашпай бұл да жеткен екен-ау (О. С.).
Мың жылқылы байыңа пысңыра ма, Оразасын үйінен ашцан жігіт (ШС).

ОҢ МЕН СОЛЫНА ҚАРАДЫ Өмірге,
төңірегіне абайлай назар салды. Қара оц

ОРАЗА ТҮТТЫ [ҮСТАДЫ] д і н и .
Ауыз бекітті. Ғылымсыз оқыған намаз,
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түтцан ораза, ңылған каж, ешбір ғибадат аягында бір вүй тартып жіберген екен
орнына бармайды (Абай). Енді ниет етті- дейді (А. Ж.).
ңіз таһарат алмаққа, намаз оңымақка,
ОРАҚҚА БЕРЕКЕ! Егін орып жатцанораза түтпаща, бұл тіағаттарды ниетіңіз да айтылатын тілек. (Егіннің түсімі мол
заһирынан қалып сыр ғибадатқа жетпе- болсын деген мағынада).
гендігі кемшілік емес пе? (Абай).
ОРАҢ М¥РЫН [Т¥МСЫҚ] Ортасы
ОРАЗДЫНЫҢ БАЛАСЫ ОН ҮШШДЕ дэңестеніп имектеу келген үлкен мүрын,
БАСПЫН ДЕР Береке-ынтымаңты жұрт- Сақалы сұйын;, орац мұрын, сары шұбар,
тың ұлы жас болса да ел басқарған аза тапал Шөгел қырықтың жетеуіне шықса
мат болады деген мағынада. (Береке-бір- да, қүрдасы Малқардан әлдеқайда жас,
лігі жоқ елдің баласы сакалы шықса да отыздың жетеуіндегі Жаңьшпен шамалас
жас болады деген ұғымда).
(Ғ. Мұс.). Басңарманың тапсыруымен шо
ОРАЗДЫНЫҢ ¥ЛЫ, ЖИЫРЛЫНЫҢ фер' жігіт Ораз Ғалияны осы үйге ертіп
ҢЫЗЫ © ОРАЗДЫНЫҢ ОН ¥ЛЫ, ЖИ- әкеліп, басына мол жаулың тартқан орац
ЫРЛЫНЫҢ ЖАЛҒЫЗЫ к ө н е. Ескілік мүрын сары кемпірдің қолына берді
уацта эсер үрпацца ешір бағасын беруден (Т. А.). Екі ұрты суалған, бет сүйектері
келіп туған нацыл сөз. «Оразды» — ба- шодырая шыққан, орац түмсыц, шүңірек
цытты, цұт-берекелі деген мағынада; «жи- көз Дэулеткелді көселеу ңалпымен ерікырлы» — цүтсыз, цырсыц шалған деген сіз өз жүзіне көз тоқтаттыратын бөлек
ұғымда. Жел, жел есер, жел есер. Жел бейнелі адам (М. Ә.).
астына қарасам, Ңоға менен тал өсер.
ОРАҢ ТҮСТІ Шөп шабу, егін ору
Ораздының үлы эсер, Жиырлының қызьі науцаны басталды. Сендерде қалай, аргы
эсер (Ш. Т.). Ораздыныц он үлы ойын са- ауылда пішенге орац түсіпті.— Е, олар,
лып жүргенде, Ліаырлының жалғьізы Ат- жылда сол. Егінге де оларда орац ерте
ңан оғын таба алмай, Жер сабалап нал түседі (AT).
ган күн (Ш. Т.).
ОРАЛҒЫСЫ БОЛСЫН! т і л е к. ЖоОРАЙЫ БОЛДЫ [КЕЛДІ, ТАБЫЛДЫ] ғалған нәрсешң өтеуі, кеткен нәрсенің
Сәті түсті, реті келді. Амал не? Басқа цайтуы болсын деген мағынада.
адамның орайы бол,маған соң, сол бес
ОРАП АЛҒАНДАЙ Алдын орап озып
тұяңтың бағып-кагуын өздеріңіз сырттан
көрген ақсақалға жүктеп едік (М. Е.). кетердей күшті. Анау-мынау жігітіңнен
Орайы келсе солардың тап ортасынан олңьі согатын қыздар емес.— Кей жігітті
ұшырамын. Жатқан жерін көрсететін орап алғандай,— деп жауынгерлер эр жер
атой белгі со да (М. Ә.). Сөзді ылғи сол дей көтеріп әкетті (Т. А.).
бастайды, мен қостаймын, осындіай шакОРҒА ЖЫҚТЫ Мерт қылдьі, сзтсізтардың бірінде, Көвсала деген адырлы, дікке ұшыратты, жаманшылыцца тап етті.
көк ойпатты жайлаудың үстімен кетіп Тапкан екенсің арзан достьщты, өзіңмен
бара жатқанымызда, бір орайы келіп, тұрмай, Сейтенді де қоса орға жыщың
айтар сөзімді күні бұрын әбден сайлап келеді, ә? — деді Жарқын тепсініп (М. И.).
алып, оған сұрақ бергенім бар (Ж. Ж.).
ОРҒА Қ¥ЛАДЫ Сэтсіздікке үшырады.
Ол үшін амал жоқ, саган да, маған да
кінә жоқ. Біраң басқа окудың және де «Оқыган сыпалар» боқтауға да шебер,
сөгуге де шебер, мақтауға да шебер. Дұшорайын таппадың ба? (М. Ә.).
панына ор вазуга да шебер, орға цұлаОРАҢ АУЫЗ [АУЫЗДЫ] © ОТ АУЫЗ туға да шебер (С. С.). «О, тоба!»... Адаім[АУЫЗДЫ1 © ОТ ТІСТІ [ТІЛДІ], ОРАҚ ның аяғы бір тайса, әдеті, тәлтіректей
АУЫЗДЫ [TICTI] Өткір, эктем тілді, аду- береді, сөйтіп бір күні орға цүлайды
ын мінезді; тілді кісі. Балаларын шұбыр- (3. Ш.).
та бәйбіше кірді. Бес ұлдың буына пісОРДА БОЛДЫ Асъщ ойынында айты
кен адуын, орац ауыз әйел шалына соңтыга кірді (Ғ. Мұс.). Расын айтсаң, ңара- латын сөз. Шеңбер жасап, ішіне кеней
пайым колхозшы әйелдер ішіндегі талай- асьщтарды тігіп, көбіне реттеп цалап үйіп
талай от тілді, орац ауызды, әзіл-қал- қоюды айтады.
жынды шебер айтатын әйелдерді көп көрОРДА Б¥ЗДЫ 1. Хан ордасын, үйін,
генбіз (С. Баң.). Өтірік жар оалынды, хан-сұлтан аулын, үйін шапты; ерлік көрАман молда бас болды, От тісті, орац сетті. Шабатұгын кылыштай Жылтың
ауыз Майда тілге алынды (Н. Б.). Мінезі, еткен жиырма бес! Жиырма бестен өткен
көргені, білімі, жасы әр қилы от ауыз соң, Орда бұзған отыз бес (Ш. Ж.). 2. Асыц
екі жалшы ойындарын әлі ңоймапты ойынында айтылады. (Шеңбер сызып,
(Ғ. Мұс.)- Көп кешікпей пэк жүзінде ңыз- оның ішіне кеней асықтарды реттеп кагылт нұры ойнап үлбіреген уыздай жас лап, Орда сияқты төбешіктеп жасайды
ңызы мен келінін ертіп от ауызды адуын да, оны белгілі қашьіқтықтан сақасы
кемпір кеп қооылды бұларға (ЛЖ). Ңұр- бұрын алшы тұрған бала атып бұзады,
манғазы: «Ңайран от ауызды, орац тісті осыны «орда бұзу» деп атайды).
ақыным-ай!»— деп, сол арада «Исатай
ОРДАЛЫ ЖЫЛАН Бір мекенге жиылмен Махамбет, Өкіне ме екен «өлдім»
депі»— деген жолдармен, баста латын ған үйірлі жылан . Ордалы жыланға ти
өлеңін жайлал термелеп айтып келіп, ме, «киесі» ұрады (AT).
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ОРДАЛЫ Ң¥ЛАН Құланның үйірі.
Далада жатңан жайылып Бұғы, киік ңұрыды. Ордалы цүлан обығып, Көбейіп
кетті шығыыы (ҢамБ).
ОР ҚАЗДЫ Віреуге бәле-жала ойлады,
жаманшылыц іс істеді. Езді ғой кәрі шандыр тілегіңді, Басқаның хан болғанда
ңыз баласы. Қазады бес жасыңнан атаң
орды, Ңарайды малы кепке оңды-солды
(С. Т.). Баң-күндестікпен Аман ңанша ор
цазса да, Шәкенді ңұлата алмады (F. Мұс.).
ОРНЫ БӨЛЕК Орны ерекше, жөні басца. Орны белек ойлаоаң, Әлдилеп сүйген
балаңнан (Б. Ө.).
ОРНЫ БІТКЕН ЕСКІ ЖАРА Қасіреті,
күйігі басьілған ескі дерт.
ОРНЫМА ЕГІН [ПИЯЗ] ЕКСІН Кеукеулеп цуып еді, менің орнымды меншіктеп көре цойсын деген мағынада. Орнььма
егін ексең, мен кетейін, Кіжінген дұшпандарым, тісін ңайрап. Жақынға керегім де
бар-аң шығар, Өкінер, көмгеннен соң,
әбден жайлап (Ә. Тәң.). Ал орныма пияз
ексін ауылнай, болыс. Кеттім! Күнім туса
көрермін, бәлем! Әттегене-ай, бүныңды
білсем, сол күндерде біріңді жастана жатпас па едім! (Ғ. Мұс.).
ОРНЫНА КЕЛДІ Өз цалпына түсті,
орнына түсті. Дүниенің оңға бұрды теріс
бетін, Жұмыокер билік алды, жесір-жетім,
Отыз жыл Оңғарбайға малай болған,
Орнына жаңа келді шыққан есім (Д. Е.).
Ей, ғылым, өзің білесің, дүниеде еш нәрсе
менсіз кәмәлатқа жетпейді, әуелі, ғылым,
өзіңді білу-ге ерінбей, жалықпай ізденіп,
үйреніп орнына келтірмек — менің ісім
(Абай).
ОРНЫНА ҢОЙДЫ Алған нзрсесінің
төлеуі ретінде, басына бас есебінде т. б.
ретпен берді. Бір қора ңойды қасңырға
жегізіп, өз малый орнына цойыпты жазған (AT).
ОРНЫНА ҢУЫС [ЖАЛҒЫЗ] ҢУРАИ
Қольман ештеце келмейді, бары да, жоғы
да бір деген мағынада.— Жәуетей, несіне
жабыоа бересің сөйлеп? Кебектің дәурені
кеткен, оның елге керегі жоң. Оның ор
нына цуыс цурай. Ңашпаймын мен, осы
жерде тосып алам Найманды! (М. Ә.).—
Кетсең кет, сенің орныңа жалғьіз цурай,—
деп Ңарсаң ілінісе кетті (Ә. Ә.).
ОРНЬШАН АЛДЬІ [АЛЫНДЫ] Қызметінен түсірді. Біздің басқарманың Мағиламен жүрісі бар екен. Еңбеккүнін үш
есе артық жазғызыпты. Аудан біліп қалып, Жолдасбайды тегі орнынан алса
керек (Қ. Ңуан.). Бюро қаулысы бойынша
бүгіннен ай жарым ғана бұрын сол үлкен
қорғасын эаводының директоры орнынан
алыныпты (М. Ә.).
ОРНЫНАН ТҰРҒЫСЫЗ ЕТТІ Қатты
үялтты, масцара етті. Егер қазір Садаң
көзіне көрінсе, «үлкен» демей, «аға» демей айыбын бетке айтып, орнынан түрғьісыз етердей (Д. Ә.).

ОРНЫНА ТҮСТІ 1. Қалпына келді.
2. к ө н е. Әйел өліп, екінші әйел алғанда
айтылады.
ОРНЫН БАСТЫ [ДҰЛАТПАДЫ, ¥СТАДЫ] Үйіне, шаңырағына не болды.
Әуелгі кезде майданға кеткендердің орнын
басамыз деген дүрмекпен келгендердің
жарайтындары ңалып, жарамайтындары
баеқа жұмыстарға ауысып әбден іріктелген (Ә. Сат.). Құлакер, әкең — тұлпар, шешең — сұңқар, Соғып ең дөненіңде сегіз
арқар. Сен өлсең орның басар кербесті
бар, Болады құдай қосса о да тұлпар
(А. Ңор.). Өлсем орнымды бассын дейді,
артымнан құран оқысын дейді, қартайған
күнімде асырасын дейді (Абай). Еламанның орнын цұлатпай, баласын бағып, өз
алдына үй боп, түтін түтетіп отырғанын
мақтаныш көретін (Ә. Н.). Орнын ұстай
тұрарға, Артында тұяқ қалмағаи. Пиялай
кескен қолымнан, Сұңқарым қашып кет
кен соң (А. Аз.).
ОРНЬШ СИНАП [СИПАЛАП] ҢАЛДЫ
Таба алмай цалды, орнында жоц болып
шыцты, кездестіре алмады; жоғалтты.
Ойымда түк те жоң. Науаға жем салдырып екі атты қораға байлап ңойған едім.
Ертеңгісін ала көлеңкеде тұроам орнын
сипап цалдым,— деді Сәмет (С. О.). Енді
бізде ңарайлайтын нәрсесі қалмады, бір
күні орнын сипалап қалармыз (С. Т.).
Орысша сабаңты Яков учительден алып
жүруші едім, ол кісі жаздыгүні Ңазанға
көшіп кетіпті. Орнын сипалап қалдым
(Д. Ә.).
ОРНЫ ҮҢІРЕЙІП Т¥РДЫ Орны ойсырап, жоцтатып тұрды; өзі жоцтығы білініп тұрды. Пөтеріне келе жатып Мүкарама өзінен-өзі күліп жіберді. Ерекше көзіне
түсетін бүл екі адамньщ жоңтығы оған
өзгеше — орны үңірейіп түрғандай көрінді (X. Е.). Күндіз алаң болып еш нәрсе
ойламағанмен, ңанша шаршап келсе де,
ұэақ түнге дөңбекшіп, күрсіне береді. Оң
жағында Ңоспанның орны үңірейіп тұр
(Т. А.).
ОРТА БОЙЛЫ Аласа я ұзын емес,
орташа түрыцтьі кісі. Ол екі қолын артына ұстап, ерсілі-қарсылы жүрген бүйра
шашты, ңырма оақалды, орта бойлы, толықтау келген майорға қарап отырды
(Э. Ш.). Көш алдына ңараса, Бір ңыз кетіп
барады, Орта бойлы дембелше, Алтынды
камзол жейдеше (ҢЖ).
ОРТАҒА АЛДЫ Ңаумалады, кеу-кеуледі. Кеппсісін атайдың үйіне бара қап
ем, осы ауылдың бар шалы сонда екен,
«Кешегі ңылығың не?» деп ортаға алдыай кеп (AT).
ОРТАҒА САЛДЫ Көптің енші-үлесіне
айналдырды. Асқан шеберлер деп танылған көптеген зергерлеріміз өз тәжірибелерін ортаға салды, таланты жастарға үлгіөнеге көрсетті (С. Қ.). Өздерінщ бай тәжірибесін ортаға салып, сүйікті Отаны үшін
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ңажымай еңбек ететіндіктерін айта келіп,
шопандарды жарысқа шақырды (М. Е.).
ОРТАҒЫ КӨП 1. Еншілесі, серіктесі
көп. Күндізгі астың ортағы көп (Мақал)
2. Тату, сырлас достасы көп (адам).
ОРТА ЖАСТА Жасы 40—50-лер шамаеында. Аузында алла, басында сәлде, тіпті жоғары ңарамайды, көп сөйлеспейді,
орта жаста, етженді адам екен (Ғ. Мұс.).
Тамак алып келген адам орта жаста ұзын
бойлы толың, ақ құба, ұзын шашын май
лап тараран, мұрты екі құлағына жетеді,
оаңалын қырған (С. Шәр.).
ОРТА ЖОЛДА ҢАЛДЫ Шаңына ілесе
алмады. Шіркін, Ақжаулың ңыз күніндө
қандай болды екен? Не деген ән, не деген
дауыс, артистерің орта жолда ңалды
(Ң. Ңуан.).
ОРТА ҢОЛДЫ Орташа, онша көңілден
шыға бермейтін. Екіншісі — ерніне томпита насыбайын салған, ала көздеу, ңою
ңасты, шоқша оаңалды, арықша жігіт.
Киімі орта цолды. Осы ауылдың қонақ
күтуші ағайындарының бірі — Дүйсен болатын (М. Ә.).
ОРТАН ҢОЛДАЙ Мынау деген мыцты,
жарамды. Сонымен, Құнанбай жүріп кетті. Көлігін, жылы піанасын, жол азығын,
ңос аттарын шетінен ортан цолдай ңып
сайлап алды (М. Ә.). Ортан цолдай торт
ұлы болды — шетінен ңасқыр (Б. М.).
ОРТА [-ЛАРЫЩ ТОЛСЫН! Жиын ма
лая, көбейе берсін деген ізгі тілек. (Көбіне сырттан, шеттен келген кісі айтады.
Бұл сөзге жауап ретінде отырған көптің
ішінен біреу: «Сенімен (өзіңмен) бірге
толсын!» — дейді). Үйге екі цазаң кіріп
келді.— Орта толсын! —■деді, акда-сандіа
ак, күміс аралаған қара бұйра сақалды,
ала коз, орта бойлы адам. Көз қарасы
кедей ауылдың сүзеген бүкасынан аумайды (С. С.).— Орталарың толсын-ау, ңадірмен жеңгейлерім. Өздерің бір ауқьім болып жиналып, үлкен іске кіріскен жайларың бар-ау, шамасы,— деді, калжыңын
араластыра, Кенжебекпен бір келген Есім
(А. X.).
ОР ТЕКЕДЕЙ ПЫСҚЫРДЫ Бүл жерде сескентті деген мағынада. Патша келіп
қараса, Ок жыландай ыскырып, Ор текедей пысцырып, Жігіттерді бұтына Ңысыпңысып тыпхтырып (М3).
ОРЫНҒА ТАЛАСТЫ Сый-тсүрмет, атац
үшін бзсекелесті, айтысты, цызмет орнына ала көз болды. Жолдіас болсаң жақсымен, Ңолың жегер ңырымға. Топқа кіреең
әркімнен, Таласарсың орынға (Ш. Қ.).
ОРЫНДЫ ЖЕРІНДЕ Жөн болған жағдайда, ретті сэтінде. Орынды жерінде еркелетіңіз, қарсы өмеспіз, ал орынсыз жерінде тежеп тастап отырыңыз (М. И.).
ОРЫН ТЕПТІ Мекендеді. Мұның бәрі
маған бала кездерімнен таныс, сонау
алыста, ескі далада сөніп жоқ болған
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ңұбылыстар ғой, соғыспен бірге блиндаждан уақытша орын тепкенін көрмейсің бе?
(Ж. С.). Оның бір ңойнауына орын тепкен
Әлия Молдағұлова атындағы колхозға
барсаң, талай тарихқа куә боласың (ЛЖ).
ОСЫ ДҮНИЕДЕ Мына жарыц дүниеде,
жер басып тірі жүрген шацта. Егер де екі
дүние кез болса, бірі ахиретке керекті,
бірі осы дүниеде керекті, бірін алоа, бірі
тимейтұғын болоа... (Абай).
ОСЫ ЖОЛЫ Осы кезекте, осы ыцғайда. Осы жолы дауын жеңіп, жауын аяғына оалып берсе, Жақыпқа одан үлкен
қолңа керек емес, тамырына өле-өлгеншө
ырза (Ғ. Мұс.).
ОСЫ КҮН [КҮНДЕ) Қазіргі кезде, бүл
заіманда. Осы күн өмірімнің Ешбір жоқ
ңызығы, Жаралы көңілімнің Жазылмай
сызығы (Абай). Сөзді ұғар осы күнде кісі
бар ма? Демеймін жалпаң нсұртқа бірдей
жағар. Жазған соң жерде қалмас тесік
моншаң, Біреуден біреу алып елге тарар
(Абай).
ОСЫП-ОСЫП ЖШЕРДІ Қатты соцты,
аямады.— Жүзік кімде? — деп сұрайды
даяшы ясігіт эркімге төніп барып. «Жүзік
пәленшеде» десе-ақ болды шиыршықтап
есіп алған шүберек белбеуін көстеңдетіп
аты аталған адамның алаңанын осыпосып жібереді (С. О.).
ОСЫРҒАН СИЫРДАЙ ҚЫЛДЫ Әбден
үялтты, масцаралады. Кешегі жаптым жа
ла, жаңтым күйеге сальінған адамды барша кісі осырған сиырдай етті (AT).
ОТ АҒАСЫ Шаңырац иесі, жасы үлкен ер адам туралы айтылады.
ОТ АЛА КЕЛГЕН КІСІДЕЙ Асығаүсіге жүрген адам туралы айтылады. Кел,
отыроайшы, от ала келген кісідей тік тур
май,— деп жатыр шешем де бір жағынан
(AT).
ОТ АЛҒАЛЫ ТҮР Бәле іздеуге, бүлдіруге дайын түр. Ой, ол ұрымен ұстасып
қайтесің. Ол ұры от алғалы түрған ңара
мылтық емес пе (Ә. Н.).
ОТ АЛЫП ОРАҚҢА ТҮСТІ Ештецеден
тайынбады, көре түра царсы барды. Омар
енді көптің талңысын көрген соң, кайте
рш білмей, от алып орацца түспесі бар
ма? (С. Т.).
ОТАСА АЛМАДЫ 1. Ерлі-зайыпты
кісілер бірлесіп түрмыс цүра алмау мағынасында айтылады. 2. Ынтымацты отыра
алмауға да байланысты айтылады. Отаса
алмай жауласып, Ңайда көшті лашық,
Бай аулынан бөліне? Ақ үй неге сасулы,
■Ңіа ады қаз.ан асулы, Ңалды құлын желідө
(Т . Ж . ) .

ОТАУҒА САЛДЫ к о н е . Екі жасты
кездестірді. (Бұрынғы кезде тойы болған
дызды ұэатардан бұрын арнаулы үйде
оны күйеумен кездестіру салты болған.
Бұл салт о баста ңыздың адалдығын білдіру, күйеуіне «аманатын» бүтін жеткізу-
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күл шығарьіп жүрсін дейсің ғой. Бола
коймас оның. Он екі жыл от жағып, су
тасығаным да жетеді (С. Ш.).
ОТ ЖҮРЕК Ңайсар, цайтпас. Уайс сул
тан өзі секілді кілең от жүрек жігіттерді
жинап алып, Моғолстанньщ шетінде,
Ңашқарияда біраз уаңыт аламандық құОТАУ ТІКТІ © ОТАУЫ ТҮСТІ 1. Өз рып жүрді де, Түркстанға келген (I. Е.).
алдына жеке шаңырац болды. «Майасар
ОТ КЕШІП, МҮЗ ТӨСЕНДІ Өжірдің
мырэа болоа, сен де мырэа» — деп астына
ат мінгізіп, үстіне отау тікті і(А. X.). Жал- ащысын көп көрді. Талайдың малын баңшы жастар басына отау тігіп, астына ат тым, талайдың тасын шаптым... От кешмініп, екі бұзаулы сиыр айдап, байдан тім, мүз төсендім... (Ә. Т-).
кетті (Ғ. Мұс.). 2. Өз алдына ел, жұрт бол
ОТКА ИТЕРМЕДІ 1. Бәлеге түртпекды.
темеді. 2. д и а л . Жерге тастамады. Сіздің ақылыңызды отца итермейді (Жамб.,
ОТ БАСАР [СУҒА TYCEP1 ЖАЙЫМ Шу).
ЖОҢ Қарадай жүріп күйер, бекерге бәлеОТҢА КҮЙМЕДІ Жамандыцца душар
ге ұрынар кісі емеспін.
болмады, циын-цыстау тарлыцтан аман
ОТ БАСЫ © ОТ БАСЫ, ОШАҢ ҢАСЫ цалды. «Ңой асығын ңолыңа ал, қолайыҮй-іші, әйел, бала-шаға ортасы. Дәмежан- ңа жақса, саңа қой», «бас-басыңа би болның тамағын кылғындыра тартып алған саң, манар тауға сыйміассың, басалқаңыз
орамалы дөңгелек жүзін бұрынғыдан да бар болса, Жанған отца күймессің»...
шағындау етіп көрсетіп, от басы, ошац (Абай).
цасының жұпыны бір келіншегіне ұқсата
ОТҢА ҢАРАДЫ [ҢАРАП ОТЫР] ©
қойған (ҢӘ).
ОТҢА ҢАРАП, СУҒА СҮРІНДІ КедейлеОТ БАСЫНДА ОТЫР Үйкүшік болып, ну, шаруасы күйреу мағынасында.— Не
күйбің шаруамен айналысты. От басында жазығым бар? Отца царап қалғанымыз
немереге, ас басында келінге, мал басында ба?! — деп аарлады (Ғ. Мұс.). Бэрі сыпымалшыға, «эй, өй» деп отырып өлетін рылып шығып кетті қолымнан. Ңазір отца
байбай шал боп өтсем, не мұратқа жетер царап отырған жайым бар. Жұмыс істей
ем?! Бұл сапар менің ендігі қалған тір- алмаймын (Ғ. Мүс). Ауңатты ағаң, бай
лігімнің мұраты,— деді (М. Ә.). Сапар балаң бар, інің де отца царап отырған
[Сәулеге]: Сен әйел боп от басында отыра жоқ, соларды неге сұрамайсың... (ШС).
алмассың (Т. АО
ОТҚА ҢОЙДЫ Көлік жалын жемге,
ОТ БАСЫҢНАН ӨРТ ШЫҢСЫН! ң а р- шөпке жіберді. Аттарды отца цойып жүрғ ы с. Үй-ішің ойран болғьір, бүліншілік ген Сайдаң та ңайта оралған еді (Ә. Ә.).
келгір деген мағынада.
ОТҢА [МАЙ] ҚҮЯР [САЛАР] к ө н е.
Жаңа
келін мен күйеудің босағаны
ОТ БАСЫП АЛДЫ Оцыс кетті, жаңсац біріншітүскен
аттағанда берер ырьж-сыбаға,
кетті. Ңызу ңанды Саржан абайсызда от жол-жорасы.
(Келіннің қайын атасының
басып алғанын түсінді (I. Е.).
үйіне бірінші рет келгенде жасайтын ырыОТ БЕРДІ [ҚОЙДЫ, САЛДЫ] Желік, мын «отңа май ңұю», «отқа салар» дейді).
жігер берді. Ңыздырманьщ қызыл тіліне Жырынды жігіт еді қукыл Оспан, Жүйеріп, от беріп, ошаң бастырып тұрғанын рік тіл, өткір сөздің алдын тосқан. Өңгерсезбепті (AT). Нұрлы дүние, от бердің сен, тіп отца цұяр берді Оспанға, Сол болды
Көкірегімде мәңгі лаулар, Бердің ңуат, күйеу қосшы оған ңооңан (С. Кер.).
бір сілкінсем, Арңіама орнар асқар таулар
ОТҢА МАЙ ҚҮЙДЫ Дау-дамайлы
(Қ. А.). .
жайды өршіте түсті, жел берді. Темір аға!
ашьп$ айтайын, менің екі басОТ БОП ЖАНДЫ [КҮЙДІ] Катты Салғаннан
ты бір-ак; түрлі жауым бар, солардың
толцып тебіренді. Ет жүрек өртенді, От отына
май цүймай ашың айтуыңызды өтібоп жанып, Жалын шалып ішіме (Абай). немін (Ә.
Ә.). Өше қалған әңгімені Күдері
Өлі бойға ңан жүгірді, Қайратым ңұрыш де
өршіткісі
Біраң, Тойтық сөніп
болды нан. Мұз жүрегім май сыңылды бара жатқан келмеді.
отца қайтадан май цүйып,
Еріп, от боп күйді жан (Абай).
өршітіп жіберді (М. И.).
ОТ ЕДІ Барынша әділ, цатал деген маОТҢА ОРАЛЫП, СУҒА СҮРІНБЕ Жоц
ғынада. От еді ол кезде елдің әдет-ғұрпы, бәлеге үрына көрме, үрынбас нәрсеге
Әркімнің түзу болоа ниет, құлды. Түскен- үрынба. Көбелектей көңілмен отца орамен жанған отқа жанбаушы еді. Ет, кір- лып, суға сүрінбегейсің! (AT).
пік, қас, шаш, сақал, мұрты (Т. I.).
ОТҢА ТАБЫНДЫ [ШОҚЬІНДЫ] к өОТ ЖАҒЫП, КҮЛ ШЫҒАРДЫ © ОТ н е. Отты цүдай түтынып сыйынды. СөйтЖАҒЫП, СУ ТАСЫДЫ Тынбастан үй- се де бұрыннан баі^сы-балгерге иланьгп,
ішінің күйкі жүмысымен айналысты. отца, шырақңа табынатын әдеттерімен
Жоқ, шырағым, айта көрме. От жағып. исламға тез түсініп кете алмапты (Абай).
ден туған). Есіктің алды құмдақты, Ңұмдаңтан ңоян зымдапты. Атасы басқа жау
жеңгең, Отауға салып тыңдапты (В. В. Р.).
ОТАУ ҚҮТТЫ БОЛСЫН! к ө н е. Баласына енші беріп, бөлек үй тұрғызғанда
айтылатын тілек.
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Көзіңді аш, есіңді жи, енді ойнама, Мені
сен өз діндесің деп ойламаі Мен отца шоцынамын, дініме көн, Менде бардың бәрінен хауіп ойлама (Абай).
ОТДА ТҮСТІ © ОТҢА, СУҒА ТҮСТІ
Қандай іске болса да барды; жанын аямады. Желөкпелеу мақтаншаң байларды
сіз айтсаңыз, отца түсуге бармын деп
желдендіріп алып, шаруасын ңылмай-ақ,
малын баңпай-ақ, содан алып киімін киіп,
тәуір атын мініп алып, қатардын бір құрметіне жетіп жү^е береді (Абай). Ел ушін
еңбек етсең халқың сүймек, «Біз үшін
отца, суға түсіп жүр» деп, Ер өлсе де,
еңбегін ел өлтірмес (С. Т.). Жігіттің бозбас
күнінде сұлу ңызы құрғыр кісіні отца да,
суға да түсірм-ей ме?... (С. С.).
ОТ ОРНЫНДАЙ Бұл жердегі мағына:
аумацты, көлемді. От орнындай аумағы,
Бекең қарттың вүрегі. Ауыз үйде ілулі
Көптен бері тұр еді (Ғ. О.). Басқан ізін
ңараоаң, Көрінед оттың орнындай. Аузы
үлкен ошақтай, Азу тісі пышаңтай (АБ).
ОТПЕН [ОТЫМЕН] КІРІП, КҮЛМЕН
[КҮЛІМЕН] ШЫҚТЫ к ө н е. Rap үй бейнетін, түз бейнетін арцалады; барлыц ауыр
салмацты көтерді. — Е — е — е —! Тоқал,
жалшы дегендер отпен кіріп, күлмен шығатын еді-ау! (Ғ. Мұс.). He тапты — отпен
кіріп, күлмен шыцты? Зыр қақты, көре
алған жоң тыныштыңты. Сан рет әкесіне
сыр білдірмей, Көзінің мөлдіретіп жасын
сьщты (Д. Т.). —...Тілеуің құрғырлар, тым
құроа осы отырған елу үйдің кім екенін
ойласа етті. Бірі болмаса, бірінің босағасында шірігенд.ер еді ғой. Ата-бабасымен
отымен кіріп, күлімен шыццандар еді,—
деп Дәркембай тағы мұңға кетті (М. Ә.).
ОТ ПЕН СУҒА ТҮСІРДІ Бұл жерде
техника табысы дэріптеліп түр. Адамды
кұстай ұшырды, Мал істейтін жұмысты.
От пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, Сусыздан сусын ішірді (Ы. А.).
ОТ САЛДЫ [ЖАҚТЫ, ТАСТАДЫ,
ШЫҒАРДЫ] Шағыстырды, айдап салды,
араздастырды. Неше рет екеуіміздің арамызға от салып, сенің қоныс аударып,
көшіп кетуіңе олар себеп болып еді (ҢЕ).
Таутан мен Есеннің арасына от сала алатын біреу керек (Ж. Т.). Ағайын арасында
аз үйлі Керей болғанмен, Айнабай деген
бірді-бірге соғып, екі елдің арасына от
салып, түтандырып жүретін бір ңызыл
көз пәле (Б. М.). Сөйтіп, екеуінің арасына
от жағалыц деседі қырық уәзір (ҢЕ). Тіпті
ол төбелеске Муңаш айьшты емес. Өшіретте тұрғанда от тастап кеткен Майасар
болатын (А. X.). Жуандардың өз арасынан от шығармац болатын (М. Э.).
ОТТАЙ ЖАНДЫ Еліре, жандана түсті. Олар екеу бұл жалғыз, Дарсы келіп
ңалады көздері оттай жанады, Тоғысып
ңайта келгенде (БЖ).
ОТТАЙ ОРАҚШЫ, ЖАУДАЙ ҢАРАҚШЫ Сұрция, зүлым.
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ОТТАМАЙ ОТЫР! к е й і с с ө з . Былшылдап, не болса соны соғьіп сөйлемей
отыр, аузыңа келгенді соцпай (сәйлемей)
жайыңа отыр, тек отыр! Е бала, мұнда
үлкен-кіші жұрт бар, далада тұрған жоңсың, не болса соны соғып оттамай отыр!
(AT).
ОТТАН АЛЫП, СУРА САЛЫП Бұл
жерде немцүрайды дайындалған тамац
туралы айтылып тұр. Қайбір оңдыратын
еді, оттан алып, суға салып әкеле салған,
шикілі-пісілі бір нәрсе (AT).
ОТ ТҮТАТТЫ [ҮРЛЕДІ, ЖАҚТЫ]
1. Араларына жік салды, араздыц тудырды.— Ел едік тыныш жатқан тату-тәтті,
Желігіп өңкей кірме, от тұтатты, Айтыңдар пәтуасын ара ағайын, Болмайық жатжалаға жаманатты (С. 0.). 2. Бір нэрсенің алғашцы бастамасы болды. Біздің
алдымызда тұрған мәселе — пролета
риат, кеңес поэзиясы. Менімше, бұл
поэзияньщ қаэақ әдебиетінде отын алғашцы тұтатцан өлең — Сәкеннің «Жолдастары» мен «Жас қазақ марсельезасы» деген
өлеңдері (С. М.).
ОТТЫ КӨЗ Жанарлы, өткір көз. Ылғи
жүріс болған соң, жейтін шөбі, ішетін суы
нашар болған, алты ай мінсе арымайтын
отты көз күрең аттың қабағы қатып жүдеді (С. С.). Бөлекбас өз сөзіне өзі елігіп,
әлде нені айтуға оңтайланып еді, Сәуленің отты кәзіне көзі түсіп кетті де, жүрегі
зырқ етті (Ә. Ә.).
ОТТЫҢ ТАБЫНА КАҢТАНДЫ © ОТКА ҢАҢТАНДЫ Қьіздырынды, жылынды. («Тап» — парсы гілінде — қызу, жылу деген мағынада).— Шіркін, мына отца
цацтанар ма еді? — деп ңояды Байжекең
(Ғ. М.).
ОТТЫ ШАЛА Ацын бұл жерде араны
бүлдірер өсек-аяң, бэле-жала дегенді мезгеп отыр. Кетті бірлік, Сөнді ерлік, Енді
кімге беттемек? Елің — ала, Отты шала,
Тайса аяғың кім көмбек? (Абай).
ОТЫ БЕТІНЕ АТЫП [ШЫРЫП] ТҮР
Алаулап жанып, цұлпьірып тұр.— Ау,
оның Әлібидің кіші қызы болды ғой? —
Сол айналайын ауыл ңызы боп, сызылып
жатпайды. Оты бетіне шығып, жарқылдап тұрған бала (Ә. Н.).
ОТЫ ЖАНБАҒАН [ТҮТАНБАҒАНІ
1. Үйленіп, үйлі-баранды болып, ошац
көтермеген; иіаңырағы түрмаған. 2. Ісі
ілгері баспаған, талибы кері кеткен.
ОТЫЗ КҮН ОЙЫН ңылды © отыз
КҮН ОЙЫН, ҢЫРЫҢ ТҮН [KYH] ТОЙЫН КЫЛДЫ к ө а е . Той-думан жасады.
Енді айталық төтесін Отыз күн ұдай ойын
цып, Қырыц түн ұдіай тойын цып, Дуралайды Зарлықка Молдалар ңиды некесін
(М 3 ).

ОТЫ ҢАТТТТЫ Жері жүтады, иіөбі таусылды. ... Ал, ол жерде жылқыны совхоз
жеріне жаюға рұқоат сұралыпты. Өзге
жерлердің оты цашты депті (М. Ә.). Дозы-
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сы бөлінген саулықтарды он күн бойы
шөбі қурай бастаған, оты цашцан өрістерге жаю керек (С. Төл.).
ОТЫНА КҮЙДІ Азабына түсті. Талай
шабуылда қаза көрген, азап шеккен талай
кедей жылкышы, нелер сіңірі шықкан
кедейдің «сойыл соғар» деп атанып, Оразбайдың отына күйіп жаті^ан мұңын Абай
айтып кетті (М. Ә.).
ОТЫН ЖАСТЫҢ, ҚҮМ ҚҮНДАҢ Бұл
жерде ацын өмір ауыртпалығын айтып
отыр. Болатын дүние сароаң туған шаңта,
Өскемін отын жастъщ, крүм щгндацта, Жер
теуіп темір өкшем балға болтан, Иленген
тікен, шеңгел бұл ңұшақта (I. Ж.).
ОТЫН ОТТАП, СУЫН СУЛАДЫ ©
ОТЫН ОТТАП, СУЫН ІШТІ Біреудің жеpin мекендеді; бас паналады, арқа сүйеп
күнелтті. Кәне, Еріш мырза, Торғайдың
отын оттап, суын ішуің жетті. Жаның бар
да иманыңды үй ір... (Ш. X.).
ОТЫН ӨШІРДІ Ошағын ойрандап, берекесін кетірді; жігерін күм цылды. Тентіреп тауда ұдайы, таста қаңғып, Оты
өшкен, бойында жоқ жас құмарлың. Басар
жер, барар тауы — Бурабай боп, Бейшара бағып өткен басты мал қып (I. Ж.).
ОТЫҢНЫҢ БАСЫ ОЙНАҢТЫ БОЛСЫН, ҢОРАҢНЫҢ ШІІ ТОРПАҢТЫ БОЛСЫН! а л ғ ы с. От басың бала-шағалы,
цорац төлді болсын деғен мағынада.
ОТЫ ӨРЕ ЖАНБАЙДЫ Ілгері баспайды деген мағынада. Араз болоа ағайын
оты өре жанбайды (Маңал).
ОТЫРА [ИТЕР1П] ТАРТПА СӨЗ Кіржік кісінің сөзі туралы айтылады.
ОТЫРҒАН ОРНЫҢ ОРМАН БОЛСЫН!
а л т ы с. Ну тоғай, шалғынды жерді мекенде, жер үйыцта тіршілік жаса деген
мағынада.
ОТЫР К...ІМ ОН АЙ... т ұ р п а й ы .
Тапжылмай, бадалып үзац отыру мағынасында.
ОТЫРМАЙ ОМАЛ! ң а р ғ ы с. Тіл алмаған, көп отырған кісіге (балаға) айты
лады (Мұндағы «омал» деген сөз «омақата», «омақаса» дегенде келетін «ома» мен
түбірлес болуы керек. «Омал» — өліп кет,
жер ңұш, бадал деген мағынада).
ОТЫРСАМ ОПАҚ, ТҰРСАМ СОПАҚ
ДЕЙДІ, ҢАТТЫ ЖҮРСЕМ ҢУ [ҢАЗДЫ]
АЯҢ ДЕЙДІ, АҢЫРЫН ЖҮРСЕМ ШУ
[МАЛ, МАЛМА] АЯҢ ДЕЙДІ, СӨЙЛЕСЕМ
ТАҢ-ТАҢ ДЕЙДІ, СӨЙЛЕМЕСЕМ АҚЫМАҚ ДЕЙДІ, ЖОҒАРЫ ҢАРАСАМ ШАПЫРАШ ДЕЙДІ, ТОМЕН ҚАРАСАМ СҮЗБЕ КОЗ ДЕЙДІ... с ы if а қ. Кемітіп-мінеп

бітті; жүріс-тұрысымды жацтырмады;
цалай етсем де мін таба берді. Отырса
опақ, тұрса сопац деп, Зәуренің жүрісі де,
ңылығы да жақпайды екөн (С. М.). Күн
озған сайын Жамалдың отьірғаны опац,
түрғаны сопац көріне береді (Ң. Тай.).
ОТЫРТЫП КЕТТІ Қулыц-айласын асырып, жер соцтыра алдады. Ңу тілменен
ңұтыртып, Кетер бір күн отыртып, Ңызмет қылған кісісін Ңұрытуға таяйды
(Абай). ... Сапты аяққіа маған ас құяды
да, сабынан олар қарауыл ңарайды. Ералин отыртып кетті ғой! Мерді қолыма бергенмен, маңайымды Аманның адамдарымен қоршап ңойды,— дейді Жаңып Ермекбайға (Ғ. Мұс.).
ОШАҒЬШ ТАЛҢАНДАДЫ Қиратты.
ойран салды.— Қылмыеты болғанда, немістердің өздері сияңты бөтеннің үйіне
баса-көктеп кіріп, ошағын талцандағамыз
жоқ,— дейді Болатбек (Ж. Ж.).
ОШАҒЫНЫҢ БАСЫ АМАН © ОТ БА
СЫ, ОШАҒЫНЫҢ БҮТЫ АМАН к о н е .
Үй-іші, ауыл-айшағы есен-сау.
ОНІАҢ БОЛҒЫР! © ОТАҢ КЕЛГІР!
қ а р г ы с . Сиыр малына айтылады. Көк
өгіз, ошац болғыр! Сүйкенбе, өк! Мүйізіңді
ның қадап тұр икемдеп (I. Ж.).
ОШАҢ САЛДЫ © ЖАР САЛДЫ д и
а л. Көпиіілік болып цолға алды. Ел-жұртты жинап, ошац салып Күнікевдің өлігін
еу түбінен шығарып алып көмген (Ғ. С.).
ОШАҢТЫҢ ҮШ БҮТЫ ДЕП ОТЫР ©
ОШАҚТЫҢ ҮШ БҮТЫНАН ТІЛЕДІ [С¥РАДЫ] к ө н е. От басы, өз үй-ішініц, бала-шағаныц амандығын тіледі, цамын жеdi. Ошактың үш бүты деп отырады. Оранып от басында бөстегіне (Н. Н.).
ОШАҚТЫҢ ҮШ БҮТЫНА БЕРСШГ
к ө н е. Үй-ішіңнің тілеуіне, несібесіне бүйырсын деген мағынада.
ОНІАҚТЫҢ ҮШ БҰТЫНАН ШЫҚПАДЫ Үй шаруашылығынан ұзамады. Бірен-саран оқып, көзі ашылган әйел болмаса, көпшілігі әлі күнге ошацтың үш
бұтынан шыға алмай отыр (Б. М.).
ОШАРЫЛЫП ҢАЛ! қ а р ғ ы с. Орныңнан тұра алмай, отырған күйіңде отырып
цал! Ойбай-ай, ошарылып цалғьір-ай, жамбасың сынды ма, тұроаң нетті, мал барау десең нетті! (AT).
ОШАРЫЛЫП ҢАЛДЫ [ОТЫР] Тұра
алмады. Е байғұс-ай де, белінен айырылып
ошарылып цапты де!
ОЯЗДАП ҢАЛДЫ © ОЯЗ ТАРТТЫ Етінен арылып арьщтап цалды. Атың анада
бит домалайтындай еді, ояздап цапты,
жүріс ңатты боп жүр ме қалай? (AT).

ө
ӨБЕК БОЛДЫ Айналып-толғамып. жа
тый жастыц, иіліп төсек боп құрмет көрсетті. Ай, жарықтық әжем-ай, келсек болды асты-үстімізге түсіп өбек болады да
ңалады (AT).
ӨГЕЙ АНА [ШЕШЕ] Валаныц тумаған
шешесі. (Бұрынғы шешеден қалған балаға
соңғы шеше «өгей шеше» не «өгей ана»
болады). Анадан туып едік бір ұл, бір кыз,
Алпыс өгей анамыз дұимандыцпен Бізге
жәбір қылыпты тындаңыз сіз (М3).
ӨГЕЙ АТА [ӨГЕЙ ЭКЕ] Баланың тумаған атасы [экесі\. (Бұрынғы әкеден нал
ган балаға соңғы өме «өгей әке» не «өгей
ата» болады). Өгей атаның шын жүрегінен
шықңан осынау бір сөаді естіген сайын
Назгүл өзінің жетімдігін... үмытты (Ә. Ә.).
ӨГЕЙ БАЛА [ҢЫЗ, ¥Л] Өзінен тутаран бала. Астың да жылы-жұмсағын әуелі
өгей баланыц аузына тосады. Әшімге тіпті
ыкыласы басқа (Ә. Н.).
ӨГЕЙЛЕП [ӨГЕЙСІП] ҚАЛДЫ Жатыр7fan цалды.
ӨГЕЙЛІК [ӨГЕЙ ӨМІР] КӨРДІ Тұрмыстан, ортадан түрткі, жатырцау көрді.
Бірақ, о жақта да өгейлік көретін сыңайымыз бар (Т. А.). Мына емірден өгейлік көрдім. Өзгеге рақат өмір — маған өгей өмір,
жар сүйіп, бала сүйіп, бала қызығын көрмедім,— деп зар тартады (AT).
ӨГІЗ АЯҢ Шабан жүріс; баяу царцынды іс. Ауылдан шыққалы өгіз аяц жүрістен аспаған екі жолаушы түс ауғанша
көз көрім жерге де жете алмапты (AT).
Завхоз шоттың жүздікте тұрган тасын
жайлап жылжытып, ежелгі өгіз аяңына
кірісті. Керек болса, мыва өгіз аяңмен
келе жатқан бригаданы бувсирге де алады олар,— деп өзін кекетіп отырған Есеналыны бір соғып өтті ол (Ж. Т.).
ӨГІЗДЕЙ БОЛЫП АИ Үп-үлкен, дапдардай бола тұра деген мағынада.— Жарайсың, Бектас!— деп, мұғалім мені ризашылыңпен мақтайды да, Жанбосынға ңа-

райды. Көрдің бе ананы. Ал сен өгіздей
болып ап, мыңқ-мыңқ етіп тұрсың. ¥ялмайсың ба? (Б. С.).
ӨГІЗДЕЙ [ӨГІЗШЕ] ӨКІРДІ Ңатты айцайлап дауыс шығарды, бацырып жылады. Патша ңазақтан солдатңа аларда:
«Ой, алда-айі Ой, құдай-ай, бұл не деген
заман болды! Алда-ай! «Ақ оарыбас!»,
Ой, алда-ай, «боз касқа...!» деп, қазақ өгіздей өкіріп жылай бастаған (С. С.).
ӨГІЗДЕЙ ӨҢКИГЕН Денесі ебеӘейсіз
үлкен, еңгезердей. Өш алганына көңілі
көншіге.идей, танауын шүйіріп, ыржия
күлді күйеу. Өгіздей өңкиген неме,— деді
ңыз аңырын (С. 0.).
ӨГІЗ ОЛЖА Мол олжа. Өңгеге өгіз олжа тигенде Әкеңе тана олжа тиді (ЕК).
ӨГІЗ ТЕРІСІ ТАЛЫС Үлкен, ауцымды.
(Бұл жерде адын аумақты ел-жұрттың баламасы ретінде алып отыр). Ме,н арғын де
ген арыспын, Азуы кере ваРЫСІІЬІН< Сен
бұзау терісі шөншіксің, Мен өгіз терісі та-'
лыспын (Б. Ң,).
ӨЗ АЙҒАҒЫ ӨЗІНДЕ Куәгері, айыптаушысы өзінен-өзі білініп тұр. (Бұл жерде
ңылған ұрлыгыңды екі атың айтып тұр
деген мағынада). Ңарақалпақ, Түрікпенді,
Бермейсің еш адамға қорып түрып, Кедей'
дің жалғыз атын қоймадың торып тұрып,
Өз айғағыц өзіңде, көрініп тұр ғой, төре,
Екі қарагер қүдайға неден жазды? Келіпсің екеуін де зорықтырып (С. А.).
ӨЗ АЛДЫНА Жеке, дербес. Былтыр
дәл осы уадытта өз алдына түтін түтетіп,
күйеуімен екеуі: «Құдай ңаласа, ендігі
жылы қара сиырдың қара торпағы тұмса
бұзаулайды»,— деп отырған еді (F. Мұс.).
Егер барлыкқа келтірмегі бір өз алдына
сипат болоа, алла тагаланың сипаты өзіндей қадім, һәм әдеби болады (Абай).
ӨЗ АЯҒЫНА МІНДІ [Т¥РДЫ] Өзіменөзі болып, жетіліп кетті. Биыл әйел әперіп,
еншісін беріп, бөлек шығарды. Сонда да
болса ол өз аяғына мініп кете алмай, сый-

өз
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лы қарттың абыройын сыртынан азық
қып, ел арасында кақпай-сокпаймен күн
көріп жүр (Ә. Н.).
ӨЗ АЯҒЫНАН КЕЛГЕН к ө н е. Көбіне
әйелге айтылады. (Құда түсіп алмаған,
♦кездейсоқ» деген ұғымда эйелді кеміте
айтудан келіп шыққан).
ӨЗ АЯҒЫНАН ІЗДЕП БАРМАДЫ Өзі
іздеп бармады; өздігінен барғысы келмеді.
Мюлгаузен оған өз аяғьінан іздеп барғысы
келмеді (Ә. Н.).
ӨЗ БАСЫНА КЕЛТІРДІ Біреуге істегені өз алдынан шыцты. ЯСүйесіз кылған
зорлығын өз басына келтірді (АБ).
ӨЗ БАСЫНА ӨЗІ ЖАУ Өзіне өзі залал,
кесір жасау мағынасында айтылады. Момындардың басы cay, Жаманды байқап
қарасаң, Күндердің күні болғанда, Өз ба
сына өзі жау (М. Ө.).
ӨЗ БАСЫН КҮЙТТЕДІ [ҢАЙТТАДЫ] © ӨЗ ЖАНЫН КҮТТІ Өзінің ғана
цамын ойлады. Ңатын-бала, мал-мүлікпен
ешкімнің жұмысы болған жоц. Әркім өз
басын цайттады (Ә. Н.).
ӨЗ БЕТШЕН Өзінше, жеке, өз шешімімен. Сармолла тегі өз үйінде бір топ балаларды, жаст.ау шәкірттерді өз бетімен
окытып жүрген бір ұстаз екен (М. Ә.). Бірақ Сібірде тағы да әлденеше ақтардың үкіметтері жасалып, өз беттері.мен әрекет ңылып жатты (С. С.). Шалдың өз бетьмен істеген ісіне намыстанған Қаратай ызаланып,
оның ұзын саңалынан ұстай алады (ҢЕ).
ӨЗ БИЛІГІ ӨЗШДЕ Ешкімге тәуелсіз,
ерікті. Сені ғана қаңбаңтай ұйтқытып тагдыр қуалап жүр. Ал берекелі адамның өз
билігі езінде. Өз өмірін өзі басқарады
(Т. А.).

ӨЗ БІЛГЕНІ ӨЗШЕ Әркімнің білім
шарцы эр баска, біреудің біреуге ацылының цажсті жоц деген мағыиада. Біреу
ақыл айтоа: «Өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме»,— дейміз (Абай).
ӨЗГЕГЕ [БАСҚАҒА] НЕ ЖОРЫҢ Бүл
солай болғанда, басца адаім не істе,мейdi?— Жаман Баймырзаның мына қимылын қарай көр, жасаған!.. бұған да намыс
бітіп, тұтңындағы кісіні іздейтін болған
соң, өзгеге не жорыц (С. М.).
ӨЗ ДЕГЕНІ БОЛДЫ Айтқанын істеді,
ойындағы дітінен шыцты. Кешегі кеткен
әкекем, Ерлігі оның сұрасаң, Ер Әлиден
кем емес. Өз дегені болмаса, Пенденің тілін алмаған (А. Аз.).
ӨЗЕГШ ТІЛДІ [ӨРТЕДІІ © ӨЗЕГІ ӨРТЕНДІ © ӨЗЕГІНЕ ӨРТ ТҮСТІ 1. Қолқаньі
ашытты. Бір жағы қопарылып жаткан үңгірге ңараса болғаны, балқыған қорғасын
өзегін тіліп өткендей болады (Ң, И.). 2. Күйінді, цатты цайғырды, цапаланды. Айтар
сөзін бітірмей жар, Ңарай берді жасы
іркіліп, Кеткендей-ақ қайғы-касірет, Жар
өзегін тіліп-тіліп (Ң. А.). Баланың ңатты

қайғысы, Өзегіңді өртеп жанатын (ШС).
Жырла да, зарла, көңілім, Иеңнің талсын
еркесін. Еріксіз оны ойлатып, Өзегін үзіп
өртесін (Б. К.). Ңайнаған жүректің, өртенген өзектің, еңіреген-өксіген жанның зары
жүртты жинады. Жұртты еріксіз босатты.
Еріксіз тыңдатты (С. С.).
ӨЗЕГІ ТАЛДЫ [ҚАРАЙДЫ, ҮЗІЛДІ]
Қарны ашты, тамац жегісі келді. Өзегі талып ет жемей, Ер төсектен безінбей (М. Ө.).
Өзек талып, Басы айналып, Көзден ұшты
тілім нан, Сағат сайын Дүре дайын, Диналуда шыбын жан (3. Ңал.)- Өзен жағалағанның өзегі талмайды (Маңал).
ӨЗЕГІ ҮЗІЛДІ Өлердей жацсы көрді.
Өзегі үзіліп, үстіне түседі де тұрады (AT).
ӨЗЕК [ЖҮРЕК] ЖАЛҒАДЫ Боларболмас тамац ішті. Өліктерін қойысып,
ауылдан шығысымен түні бойы ұйқы көрмеген Есіркегендер бір сайға түсіп, аттарын тұсап, отт$а жіберіп, өздері қоржындарындағы азын-аулақ астарымен өзек
жалғап, күн гүс болғанша ұйқтап, тыныгып алды (I. Е.).
ӨЗЕКТЕП СОҢҢАН COM ТЕМІР Мыцты, мызғьімас берік үғымында айтылады.
Өзектеп соццан сом темір, Есігіме шынжыр болған жұрт (АӘ).
ӨЗЕКТІ ЖАНҒА БІР ӨЛІМ © ӨЗЕКТІ
ЖАНҒА ӨЛГМ АҚ Екі өлтек жоц, жан пе
сте бір цаза бары ацикат деген мағынада.
Мен кеткенмен тек кетпен, Сізден артык
табармын. Ашуыма көп тисең, Өзекті жан
ра бір өлім, Ордаңды талқан ғып шабармын (М. Ө.). Жалғыздан қалған қозыны
Ңайтіп ұстап береміз, Өзекті жанға өлім
ац, Біз де бір күн өлеміз (АБ).
ӨЗ КҮЛШЕСШЕ КҮЛ ТАРТТЫ Өз да'Мын ойлады, өзіне тартты, Әркім өз күлшесіне күл тартцан заман (Ә. Н.).
ӨЗ КҮНІН ӨЗІ КӨРДІ Еңбегімен тіршілік етті, ешкімге масыл болмады. Ңазір
олар өз күнін өзі көріп, тапса ішіл, таппаса аш халге жетті (Ә. Н.).
ӨЗ ҢОЛЫН [САУСАҒЫН] ӨЗІ КЕСПЕДІ Басқа шара болмады; жацыны үшін
шыр-пыры шыцты. Ал енді, бұл екеуі жоғарғы істен, Сыртқа шашпай, іш ара ренжіскен. Көрер қылық Әжібайда болмаса
да, Өз цолын кеспей Байбол күйіп-піскен
(С. Т.). Өзің болсаң жұртты қалай қиясың,
өз туысыңды қалай қиясың? Өзіме ермеген ауылдарды шапңанымда, мен де арам
шөптерді отап жүрмін деген ойдамын.
Бірақ өз саусағыңды өзің тегіс кесе аласың ба? (I. Е.).
ӨЗ ҚОЛЫ ӨЗ АУЗЫНА ЖЕТТІ 1. Турмысы түзелді, шаруасын оңдады. Жаң.сылықтың шаруасы жыл -оанап артып, өз це
лы өз аузына жеткен соң, маңындағы көршілерінің кем-кетігіне қарайласып, солардың көпшілігін өзіне дос ңылып алды
(М. Ә.). 2. Буыны бекіп ер жетті, азамат
болды, есейді. Жылды қуып жыл осылай
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•өтіп жатты, он алтыдан он жетіге қарады,
өз цолы өз аузына жетті дегенде Макажан
Сейфоллаға калыңдыд айттырды (С. Тал.).
ӨЗ ҢОТЫРЬШ ӨЗІ ҢАСЫДЫ к е к е
с і н. Әркім жеке-дара бас цамымен әрекеттену мағынасында. Оқытушының халін
оқытушылар ғана түземейді, әркім өз қотырын өзі цасу керекі (С. Д.).
ӨЗ ОВАЛЫ ӨЗШЕ Оған сол керек еді,
взінен көрсін, басцаға өкпелемесін. «Сәлем
бағдында айтар сөзіміз: үшбу хатты апарушы Жадып ініміз ағайыннан жәбір көріп сізге кетті. Бұл хақында қандай хүкім
етсеңіз де, біз ризамыз. Ағайын тентек.
Өтілдім, енді өз обалы өзіне (Ғ. Мұс.).
ӨЗ ТАБАҒЫН ӨЗІНЕ ТАРТТЫ Біреуге
істегенін өзіне біреу істеді. Енді сен несіне
торсаңдайсың. Өзіңнен көр. Ол болса өз табағыңды өзіңе тартты (AT).
ӨЗ ТІЗГІНІ ӨЗ ҢОЛЫНА ТИДІ © ӨЗ
ТІЗГІНІН ӨЗ ҢОЛЫНА АЛДЫ Еркін бол
ды, өзіне-өзі цожа болды; бостандык алды,
тәуелсіз болды. ...Ңазақтың өз тізгіні өз до
лина тиді. Пай, пай, ақ қашып, қызыл қуған сонау бір күндерде дүние сапырылысты-ау!... деді Макаш (Ғ. Мұс.).
ӨЗ ҮЙІМ, ӨЛЕҢ ТӨСЕГІМ © ӨЗ ҮЙШ,
КЕҢ САРАЙДАЙ БОЗ ҮЙІМ Әркімге мекені, түрағы цымбат деген мағьінада. Жиренше шешен хан ордасынан үйіне келіп,
күркесінен аяғы, көрпесінен сирағы шығып жатып, «айкай өз үйім, кең сарайдай
боз үйім»,— дейді екен (ҚЕ). Тянь-шань,
Гималай, Памир сияқты асқарлармен салыстырғанда, шынында да тау емес, такия
дөңдер ғана. Бірақ өз үйім, өлең төсегім
дегендей, бұл—менің туған жерім (Ж. Ж.).
ӨЗІ БЕРЕКЕЛІ АС БОЛДЫ, СІРӘ, ҚЫДЫР К...ІН МАЛЫП АЛҒАН ШЫҒАР к өн е, т ұ р п а й ы. Мол ет, көп тамац хура
лы мысцыл ретінде айтылады.
ӨЗІ БИ, ӨЗІ ҢОЖА [ХАН1 к ө н е. Толық ерікті, не істесе де еркі деген мағынада. Өзі әкелген кәмпитті тістеп, өзі экелген ақ құйрык шайга көк тер боп қанып
алды. Сөйтіп, қатын-баланың арасында
бетінен қағатьін, алдына шығатын бір жан
жоқ; өзі би, өзі хан боп, сұңңылдап сөйлеп, шалқып отыр (Ә. Н.).
ӨЗІ БОЛҒАН Өзінше өсіп жетілген,
өзінше өсіп азамат болып кемеліне келген.
Бәйбішесі сыбанның, Жарасқұл деген атадан, Өзі болған жігіттен Сұрама кім деп
ата^анаң (Д. Б.).
ӨЗІ ИЛЕЙТШ ТЕРШІҢ ПҮШПАҒЫ
Түбінде өзі істейтін жүмьіс. Осындай кемістікке біз де кінәліміз. Ертең өзіміз
илейтін терінің пұшпағы болған соң араласу керек еді (ЛЖ).
ӨЗІ КИМЕС КИІМІН КИГІЗДІ, ӨЗІ
МІНБЕС ЖҮЙРІГІН МІНГІЗДІ © ӨЗІ ІШЛЕС АСЫН ІШКІЗДІ Тумаса да туғаннан
іартыі{ күтхі; еш нәрсесін аямады.

ӨЗІНЕН

ӨЗІМ ДЕГЕН Іштей жацын, пайда-цайыры тиер адам мағынасында. Корыкпа,
Ңорықпай-ақ ңой, мен өзім деген адамды
қорғай білемін (Т. А.).
ӨЗІМ [ӨЗІМДІКІ] ДЕГЕНДЕ ӨГІЗ ДА
РА КҮШІ БАР Өзі үшін, өзіне келгенде
жанын аямайды, бар цайратын салады де
ген мағынада. Әрқайсысы өзін-өзі дөй санайтын, әзім дегенде өгіз цара күші бар
әр рудың би, батырларын бір ханға бағындыру оңай болып па? (I. Е.). Өзімдікі де
генде өгіз цара күшім бар, өзгенікі деген
де болар-болмас ісім бар (Мақал).
ӨЗІМЕ ЖОҢ К...ЕН БОҒЫМЕН ПІССШ © ҮЛ БОЛМАСА, КҮЛ БОЛСЫН Не
болса о болсын. Қольгмдағы көзірім қарғаның мәткесі еді. Оны көзірдің тұзьімен
бастың, Үл болмаса, күл болсын, уақ көзірімді тағы жүрем, өзіме жоц к...ен боғымен піссіи (AT).
ӨЗІМЕН КЕТСШ! © ӨЗ БАСЫМЕН
КЕТСІН! © ӨЗ ҢАРА БАСЫНА КӨРІНСШ! ң а р ғ ы с. Бзледен аулац, бар ,жамандыц соныц өзіне болсын, өзімен бірге
кетсін деген мағынада.
ӨЗІМЕН КЕТТІ Бетімен лацты. Сен бе,
сен, тас жүрек сұмсың, Өзіңмен кетіті жүрсің, Құдайдың да тамағы тоқ екен. Ңасдырға келетін бәле де жоқ екен (С. С.).
ӨЗШЕН-ӨЗІ БОЛДЫ Ешкім,мен ісі болмады, жеке бөлек болды. Мекеш ілби аяңдап, өзімен-өзі болып өзекке түсіп кетті
(Ғ. Мұс.). Өртеніп от жүрегім жаноа лаулап, Ңыңқ етіп білдірместен жұртңа яіарлап. Өзішіен-өзім болам не болсам да,
Ешкімнің ақысы жоң, жүрсін аулақІ
(Б. К.).
ӨЗІМ ӨЗ БОЛҒАЛЫ Туғалы бері, ес
білгелі бері. Аз өмірде көп ауырған жан
емен. Өзім өз болып екі-аң ауырғанымды
білемін. Оның да бірі — шидан (Ң. Тай.).
ӨЗІН БІРДЕМЕ ТҮРТШ ЖҮР Бір жағдайға душар болғалы жүр. Өзіңді тағы
бірдеме түртіп жүр ғой, сіра...— «Тышқан
'ініне кіре алмай жүріп, құйрығына ңылжуыр байлатады» деген осы!— деп Жақып
пен Байбол екі жақтап күстәналады
(Ғ. Мұс.).
ӨЗІНЕ A3 Өз цылғаны өзіне, оған бар
жаза атаулы да кемдік етеді. Күтемін сізден қайта хат, Ңуандырып дертім жаз. Ол
болмаоа, шынынды айт, Кінә өзімде, өзіме аз (Абай). Айтты — көндім, Алды —
бердім, Еңці өкіндім — өзіме аз (Абай).
ӨЗІНЕ ҢАРАП ТОН ППИТІ Жұртты,
бар нәрсені өзшен өлшеді, өз ойындағысын жұртқа теліді, өзін жүртца өлшем
цылды. Шырағым, өзіңе царап тон піше
көрме, жүрттың бәрі сенің өлшеміңе сыя
бермес (AT).
ӨЗІНЕН [ӨЗ-ӨЗШЕН] ҢУЫСТАНДЫ
Секем алды, сезіктенді. Ол мырзаның үйіндегі жас жеңгесінің де ңыбын тауып, күлкіден езу жидырмайтын. Тек мана қүдық
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ӨЗІ ТОЙСА ДА, КӨЗІ ТОЙМАЙДЫ Қабасьіндағы зекуден секем алып, өзінен-өзі
цуыстанып, жеңгесіне беттемей қалыпты нағатсыз, аш көз. Шыц бермес Шығай(Ғ. Мұс.). Бөлекбас ңабырғадағы суретке бай... эаманының деген сараң байы, өзі
ңарап еді, Оәуле ақырын мырс етті. Оның тойса да, көзі тоймайтын бай екен (ҚЕ).
неге күлгенін толық сезбесе де, Бөлекбас
ӨКИЕ [ӨКПЕ ҢАЛДЫҢІ АЙТТЫ
өз-өзінен цуыстанып, қыбыжыңтай баста[АРТТЫ, ҢЬІЛДЫ] Наразылъщ көрсетті,
ды і(Ә. Ә.).
білдірді. Әрине, машинаға қарсы
ӨЗІНЕН ӨЗІ ҢЫЗҒАНДЫ Өзіне іш тар- реніш
емеспін, Орынсыз өкпе айтатын заршы
льщ етті, әзіне цимады. Өзі,мнен-өзім цыз- емеспін.
«Машина бізге жау» деп, қате піғанып, Азын-аулақ жиғаным, Өзіме де кір, Зиянды
үгіт айтар жаршы емеспін
бұйырмай (Д. Б.).
(С. С.). Ңыс ортасынан бері хабарласпағаӨЗШЕ ӨЗІ КЕЛЕ АЛМАДЫ Ес жия ны үшін &кпетді айттът (С. М.).— Не болалмады. «Бурабайга барамыз» деген жаң- ды, Айсұлу, оаған? Айтып күйдірсең етті.
сы хабар отряд жиынынан бері өзіне-өзі Маған ренжіп жүрсің бе? Әлде басңа
келе алмай, көңілі жүдеп жүрген Жарқын- біреу...— дей берген Асанның сөзін Айсұды да қуантты (М. И.). Ақбала мең-зең. лу шыдамай, бөліп жіберді.— Сенен басқа
Күйеуі кеткесін көпке дейін өзіне-өзі келе кімге өкпе арта аламын (А. Б.). Өкпе қылалмай, ыстық басын босағага сүйеп, тұрып ған ел үшін, Жауда кеткен кек үшін, Ңаңалды (Ә. Н.). Біраз уақытқа дейін әзіне- зақтың абырой арына Сарып қылған бар
өзі келе алмай, мәңгірумен жатты (Б. С.). күшін (Б. Ң.).
ӨЗІНЕ-ӨЗІ СЕНШДІ Өз күшіне өзі сенӨКПЕ-БАУЫР, ЖАЛЫ БАР Әлі де күdi. Айдасаң алыс жерімді, Алоаң ащы те- ші бар, бір шабардай күйі бар. Мойнын
рімді, Өзіне-өзі сенімді. Тоят төс, салпы барлай ңараса, Өкпе-бауыр жалы бар. Аяерінді. Топтан торай бермейтін, Тұлпар ғын барлай ңараса, Болар болмас әлі бар...
аттай кунақпын (Д. Б.). Өзіце-өзің сенімді Әлі де ойын салады, Ңос тізгінін созады...
бол. Диқанның сенімнен айрылғаны — Шаршады Тарлан десек те, Жер басңаннан
озады (ЕТ).
өнімнен айрылғаны (Ы. Ж.).
ӨКПЕ СЫЗЫ Көңілдегі цаяуы, реніші.
ӨЗІН КОЯРҒА ЖЕР ТАППАДЫ © ЕШ
ЖЕРГЕ [ЖЕР БЕТШЕ] СЫИМАДЫ © Сенімі жоң шерменде сырды бұзды, Анық
ӨЗІН ҢАЙДА ҢОЯРЫН БІЛМЕДІ Дел-сал таза көрмеймін досымызды. Ңылт етпеге
боп не істерін білмеді; торыцты; іші пыс- көңілдің кешуі жоц, Жүрегінде Жіатады
ты. Баласын түстік армияга шығарып сал- өкпе сызы (Абай). Биік қырлы мұрнын көған күні сорлы әке жер бетіне сыймады тере сөйлеп, Алшынбай есікке қарап отырып: Баймұрын өзі де тыржыңдап, өкпе
(Ә. Н.).
ӨЗІН-ӨЗІ БИЛЕДІ 1. Ешктге тәуелсіз сызын білдіргендей...— дегенде, Ңұнанбай
болтай, өзінше билік цұрды. Әуелден өзін- басын тез көтеріп ап, Алшынбайга бұрылөзі билеп, азаттыңпен жүрген халың бір- ды (М. Ә.).
отала біреуге бағынбаңты ауыр көріпті
ӨКПЕСІ АЛҚЫМЫНА [АУЗЫНА] ТЫ(Абай). 2. ¥ стамдылъщ көрсетті. Өзін әрең ҒЫЛДЫ © ӨКПЕСІ АЛҢЫНДЫ [КҮЙДІ,
ұстады. Ңанша ашу-ызаға булықса да, ҢАБЬІНДЫ, ӨШТІ] Демікті, тынысы таөзін-өзі биледі (AT).
рылды. Бану кішкентай тоқтаса, ңапталӨЗШ-ӨЗІ ҚАМШЫЛАДЫ Өзіне-өзі дем дан соққан толқын кайьіқты жағага шығаберді, желік берді. Өзін-өзі цамшылап қы- рып тастайтын болғасын, өкпесі алқыжыаынып сөйлеп келе жатңанда, «оның бәрін на тығылып, әлі құрып бара жатса да,
біз білеміз, жок, сіз бізге мынаны айты- тырбынып жүріп келеді (Т. А.). Ңожақ әріңыз» деген өктем дауыс шыққанда, Цице бері жүгіргесін өкпесі алкынып аузына
рон болса да тілі күрмеліп қаладьиау тығылды. Өкпесі аздап алқьінған ол бауырына биік тал өскен биік жарға домалап
(Т. А.).
ңұлады (С. М.). Шаршаған ұзақ сапарда,
ӨЗІН ¥СТАЙ АЛМАДЫ Еркін билеуге Үзілді шаруа, жығылды, Рауандап таң
шамасы келмеді; жеңілтектік жасады. атарда, Өкпе ауызға тығылды. (Ж. Сыз.).
Көңілінде соңыра ұрыс үстінде өзін үстай Базаральіның сонымен ңатар бұл күнде
алмай жұртқа күлкі боп жүрем бе деген нашарлап кеткен жүрегі қаға түсіп, өкпехаупі болатын (Ә. Н.).
сі аузына тығылғандай. Аса қатты демігіп
ӨЗІНІКІН КӨЗДЕДІ Бас пайдасын із- тістенумен қиналып тұр (М. Ә.). Ок-найза,
деу мағынасьшда. Ңұдайға мақүл ісің тұс-тұсынан тигеннен соң, Ңұлады ақыжоц. Біреудікін іздедің, Өзіцдікін көздедің рында өкпесі өшіп (Т. I.). Маңдай тері бұршаңтап келеді, өкпесі де өшіп болған
(Ш. Ң.).
ӨЗІҢ БІЛМЕ, БІЛГЕННІҢ ТІЛІН АЛ- (Ә. С.).
МА! қ а р ғ ы с. Басца кісініц ацылына
ӨКПЕСІ ЖОҚ Реніші, көңіл қаяуы
көнбейтін, цырсъщ кісі туралы айтылады. жоц. Өзіме жөн, өзгеге бұзық істерім, Өзім
Ңарғыстың зілдісі — өзің білме, білгеннің көндім — өзім нені істедім. Өзгелерге еш
тілін алма деген (AT).
өкпем жоц, ішпесе, Өзіме адал ажал ғой
ӨЗІҢНІҢ БОЙЫҢ БІЛСІН д и а л . Өзің іпгкенім (Б. К.).
біл, өз ацылыңа, айыңа салып көр (Шығ.
ӨКПЕСІ ЖҮРМЕДІ Реніші өтпеді. Бала
Қаз., Больш.).
күнінен қатар өокен, ерке Раушан емес пе.
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нені айвам, неге жанын қинаймын десе де
еркі бар. Раушанға өкпесі жүрмейді Нұрланның (3. III.).
ӨКПЕСІ ҚАР.А ҢАЗАНДАЙ Реніші
таудай, көңілі цатты цалу мағьінасында.
Дәмелінің Бағдагүл мен бригадирге деген
өкпесі цара цазандай (Ө. Ңан.).
ӨКПЕСІН АЛА ЖҮГІРДІ 1. Ренішін,
көңіл цаяуын айтты. Мен Ділдаға көрініп,
балалардың бетінен иіскеп ңайтпасам, Алшынбай қызы ертең-ақ гүжілдеп, өкпесін
ала жүгіреді (М. Ә.). 2. Асығып-аптыцты,
жылдамдатып цимыл жасады. Өртке күйіп
жатңан өз жолдасын көргендер өкпесін
ала жүгіргенмен еш нәрсе істей алмады
(ЛЖ).
ӨКПЕСІН АУЗЫНА ТІСТЕП АЙТЫСТЫ Қатты. айтысты.
ӨКПЕСІН ҚОЛЫНА АЛЫП ЖЕТТІ
[ЖҮГІРДІ] Бар пэрменінше жүгірді, асыra-үсіге жүгіріп жетті. Жүгірді Әбікеш
те дедек қағып, Жан дәрмен, екі өкпесін
қолына алып (Ж. С.).
ӨКПЕ ТҮС Қаптал жац; сырт жац. Ба
ранов аттың зарын да, көзінің жасын да
елеген жоң. Бишікпен сабалап суға түсірді де, өкпе тұсынан атып келіп жіберді
(Ә. Ә.). Елизавета Сергеевнаның сабағынан
алган жақсы эсерден осындай ойлар туындап, әрі ңызыға, әрі сүйсіне тыңдай қалған Жаңыпбекті дәл өкпе тұсынан шыңқан
бір сыбыр селт еткізді (М. И.).
ӨКСІГІН БАСА АЛМАДЫ Жылауын
(солығын) тоцтата алмады. Ңұшағын патша жазбады, Ңұмар ңанып ұлынан Өксігін жатыр баса алмай (М3). Өксігін жаңа
басты бала. Жадырап сөйлей бастады. Тіпті жазықсыз көрінеді. Кұдай мен кітап өздері шатастырады (Ғ. Мұс.).
ӨКСІК[-ТІ] БОЛДЫ Қапалы болды;
шерлі болды. Баянды өксік болған уатайын (ҢКБС). Жалғыз қызыңды күйеуге бердің деп өксікті болып жүр деп ең (AT).
ӨКСІП ЖЫЛАДЫ Қапалана егілді,
тағдырына шағынды. Мұндай тұрпайылыңңа Ғазиза, бір жағынан корланып,
ызаланып, өксіп жылап... Жақыпты сол
минутте барлык, жас жүрегімен өлердей
жек көрді (М. Ә.). Қу бауырымды ңия алмадым, Өксіп жылап егілдім мен. Ең болмаса жарық жерге, Көміңдер деп еміндім
мен (А. Жұм.). Бекежанның бү сөзі мүңлы
болған Жібектің Өкпесінен енді ұрады Өксіп-өксіп жылады (ҚЖ).
ӨКСІП КЕЛІП ЖЕТТІ Армандай ацсап
кеп, сағына аңсап кеп табысты. Атасына
қош айтып Еспенбет ердің кеткені, Туған
ел, туған жеріңе Өксіп келіп жеткені
(Д. Б.).
ӨКТЕМДІК ЖАСАДЫ Күш көрсетті,
зорлыц цылды. Біздің маймыл тәріздес
ата-тегіміз құралдармен — таяқпен және
таспен өздерінің қолдарын ұзартып, күшін
асырғандай болды. Сонын аркасында олар
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басқа жануарларға өктемдік жасап, оларды қорқытатын болған (ЖБ),
ӨКТЕМ КЕЛДІ © ӨКТЕМ[-ДІК] ДЫЛ
ДЫ Күш көрсете асцац келді. Жайнатып
жайлауымды көктем келді, Сыр бойын сілкіндіре өктем келді, Малшыны аяғынан
тік тұрғызып, Біреуге артпа деді өкпеңді
енді (Н. Сұл.).
ӨКШЕЛЕП ҢУДЫ Ізбе-із, каммай цуды. Жеткізер ме өткен күн, өмірді қусам
өкшелеп. Тақты күңдер мойнына, Ңалампыр-маржан текшелеп. Еңіреп жүрген ерлерді, Ерендер қашан ескеред (АБ). Душпан жуыр маңда бойын жия алмады. Діңкесі ңұрып, өкшелей цууға дәрмені болмай
қалды-ау деймін (Б. Мом.).
ӨКШЕСІ ЖЕРГЕ ТИМЕЙДІ Тым тез,
шапшаң жүгірді; дажыл таппады. Айдап
салдым жылқымды тепсең жерге, Сіздей
адам табылмас ексем жерге. Намаздігер,
намазшам арасында, Асыққаннан тимейді
өкшем жерге (Ңән.). Ертеңнен қара кешке
жұмыста болып, әкшесі жерге тиіп, бір тыным алмайды (AT).
ӨКШЕСІН АЛДЫРДЫ Шаршап-шалдыцты, болдырды. Туған еді бізді анамыз
балғын ғып, Жорыктарда өкшемізді алдырдыц (М. Әл.).
ӨКШЕСІН БАСТЫ Жасы шамалас, жасы таяу ада,мдар туралы айтылады.— Ңайрат қай жылғысыз?— деймін мен.— Пәлі,
мен сіздің өкшеңізді басып жүрген болармын (ҚӘ).
ӨКШЕСІНЕ ҢАРАНДЫ Сәнденді, бой
түзеді. Өкшесіне царанған Ай маңдай аппақ паңды да, Tipi жүрсем мінермін, Арқар таң күпшек санды да (Д. Б.).
ӨКШЕСІН ЖАЛТЫРАТТЫ © ӨКШЕСІН КӨРСЕТІП, ТАБАНЫН ЖАЛТЫРАТ
ТЫ Тайып тұрды, көзін жоғалтты. Жанталасқан мұңдар жау, Ңолына алып өкпесін, Жалтыратып өкшесін, Келген данды
ізімен, Өлігін баса қашатын (А. Т.). Жау
барлық майданға өкшесін көрсетіп, табанын жалтыратты (Е. Ә.).
ӨКШЕСІН ЖЕРГЕ ТИГІЗБЕДІ 1. Аяғыныц ұшымен жүрді. Бипыңдап биші башпайлар, Тигізбей жерге өкшені, ІНешіліп
кетіп «шашбаулар» Тербелді алма төстегі
(Д. Э.). 2. Жаяу жүргізбеді, кәтерлеледі.
Өкиіеңді жерге тигізбей, Жалпылдап жаяу
жүргізбей, Топшысы берік қыранмын, Сұңқар етіп ұшырды (Н. Б.).
ӨКШЕСІН ОТҢА БАСТЫРДЫ Жазалады. (Бұл жерде ақын жауды жазалады де
ген мағынада айтып огыр). «Уралап» ұран
шаңырды, Айбаттанып акырып, Әне-міне
дегенше, Самурайды састырды, Өкшесін,
оща бастырып, Сансыз өсжер, дұралмен
(Н. Б.).
ӨКШЕ [ТАБАН] ТІРЕДІ 1. Берік бекіп
царсы түрды. Ол бақ үшін тіреп өкше,
Жау жасағын шапқан шөпше, Қанын, жа
нын аямастан, Кайрат еткен ер ерекше
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(С. Д.). 2. Бір жерге тұрацтап мекен цылды.
ӨКІЛ АТА [ЭКЕ] к ө н е. 1. Қыз алысатын ауылдың баласьм бес-он күн үйіне
жащызып, сыйлыц беріп аттандырған кісіні бұрынғы уацытта «өкіл ата» деп атаған, вкіл атаға бұл жігіт «өкіл күйеу»,
ал қыз «өкіл цыз» болып есептелген. Қалыңдыц ұзатыларда, сол өкіл атаның
үйінде цонацта болады. Мүны «мүрындыц
ата» деп те атаған. («Өкіл»— араб сөзі, ол
бастағы мағынасы: сенімді, елші). Өзіне
Әлібекті күйеу қылып, Ңылады Көтібарды
өкіл ата (АЛІТ). 2. Есейген кезде бірі бала
тұтьінып, бірі әке түтынған кісілерді де
«өкіл ата», «өкіл эке», «өкіл бала» деп
атаған. Ақсақал маған ас беріп тойындырды, үйіне әкеліп бала қылып алды, мен
оғіан екіл бала болдым, ол маған өкіл ата
болды (ҢЕ). Өзінің өкіл әкесі болған тілмаш Шәймерден мен мына революционер
Әлжанов екеуінің арасы да ел көшкендей
(С. Тал.).
ӨКІЛ БАЛА к е н е . Есейген кезде ба
ла орнына тұтынған (жігіт, бала). Сонсын
ақоақал маган ас беріп тойындырды, үйіне
әкеліп бала ңылып алды. Мен оған өкіл
бала болдым, ол маған өкіл ата болды
(ҚЕ).
ӨКІЛ КҮЙЕУ к ө н е. 1. Қыз акесіне>
емес, цызды цолынан алған бөтен кісіге
жігіт «өкіл күйеу» болады. Батыр-ау, сізден тартып кісі ала ма? Алысңан асын
жөндеп іше ала ма? Алушы өкіл күйеу
болар сізге, Жазганын біз көрерміз пешенеге (М. Ә.). 2. Жасы үлкен кісі мен жасы
кіші кісі арасында болатын тагаырлыц.
Сенің әкең Мамай ішінде Жамантаймен
көңілдес болып жүріп, өкіл күйеу болғанда, екі жүз қой киіт киген.— Өкіл күйеуі
ңалай?— Өкіл күйеуі, шын күйеу емес, тамыр есепті нәрсе.— Онда «тамыр» деп неге
атамайды?— Тамыр құрбылас кісінің ара
сында болады. Ал, жасы үлкен кісімен
жас жігіт тамырласам десе, вейде осылайша өкіл күйеу боп аталады (М. Ә.).
ӨКІМ ҚЫЛДЫ Бұйырды, өктемдік
ңылды. Бір баланың жоғынан зорлың
ңылды маңайым. Өкім цыла сөйлейді Баласы көп ағайын (АБ).
ӨЛГЕНДЕ КӨРГЕН Өліп-талып, зары
тый жүріп көрген, тапцан. Қорасанға қой
айтып, Шыбын жанға жан айтып, Артынан қуып келіпті Өлгенде көрген шешесі
(ҢЖ).
ӨЛГЕН ЖЕРІ ОСЫ Қатты үятқа цалды
деген мағынада. ...Ңалың қолға қарсы
шапқанда мұндай қысылмаушы едім. Өлген жерім осы болды-ау! (I. Е.). Жанбота,
осы ма еді өлген жерім, Көкшетау боңтығына көмген жерің. Кісісін бір болыстың
біреу сабап, Бар ма еді статьяда көрген
жерің? (Б. Қож.).
ӨЛГЕН АРТЫҢ [ЖАҚСЫ] Үятқа цалғанша, масцара болғанша, жер басып
журмегеннің өзі маңүл деген мағыг

нада. Ай, Дәке, осы ма еді бергеніңіз,
Ақынды осы ма еді көргеніңізі? Дәукемнің бергенінен ұялғаннан, Бәрінен артыц
боп тұр өлгеніміз (Ш. Қар.).
ӨЛГЕН-ТІРІЛГЕНІН
[ӨЛЕР-ТІРІЛЕPIH] БІЛМЕДІ © ӨЛГЕН-ТІРІЛГЕНІНЕ
ҢАРАМАДЫ 1. Жан-тәнін салды, жанын
аямады. Сен ертерек неге оралмадың, осы
мал десе өлген-тірілгеніңді білмей кетесіңау! (М. Е.). Дүйсенбайдікі адал еңбек. Дүйсенбай біреуге малайлыкка жүрсе, кісі
жұмысы екен деп алалап көрген бенде
емес. Өлген-тірілгеніне қарамай істейді.
Бір өзі екі жігіттің жұмысын атқарады
(Б. М.). 2. Көзсіз өр кеуделік етті, парьщтамай жан ұшырды. Біз түк білмейміз,
біз де білмейміз деп надандығымьізды
білімділікке бермей таласқанда өлер-тірілерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып ветеміз (Абай).
ӨЛГЕНШЕ [ӨЛЕРДЕЙ] ЖАҚСЫ КӨРДІ Емірене, сүйсіне царады, жолына қүрбан болардай сүйді, қадір тұтты. Өлгениіе
жацсы көретін досы жүріп кетті дегендө
ол қатты күйінді (AT).
ӨЛГЕНІ ТІРІЛІП, ӨИІКЕНІ ЖАНДЫ
[ЖАНҒАНДАЙ БОЛДЫ, ЖАНҒАНДАЙ
ҢУАНДЫ] Үміт үзген жоғы табылып,
цуанышца бөленді, мәз-мейрам болды.
Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай қуанды,
шуылдасты да цалды. «Соқыр тауыңқа
бәрі бидай», тек хат ішінде «Ңамар —
Ахмет» деген еөз болған соң-ац құдай
берді, аңты-қарасын ақтару кдйда, шыдасын ба? (С. Т.). Өлгенім тіріліп, өшкенім
жанар кун бар екен ғой, әлі де... Кел, келші, ер жеңгем, Мәрзия (Ғ. М.).
ӨЛ ДЕ МАРАН к е й і с. Ол болмаса,
бұл болсын, одан арман деген мағынада.
Айшаның кенет есіне түсті.— Бар болғыр,
ңор бейшара, әке болып игілік көрсеткен
күнің бар ма еді? Қақтықкан сорлы дейімау, өл де маған, нең бар еді?! — дейді
(М. Ә.).
ӨЛ ДЕСЕҢ ӨЛІП, ТІРІЛ ДЕСЕҢ ТІРІЛЕЙІН Не десең де айтцаныңды істейін
деген мағынада. Жұмажан: Келсе болды,
шарт, мен аянбайын, өл десең өліп, тіріл
десен, тірілейін, сөзім сол-ақ. Йемене енді?
(М. Ә.).
ӨЛДШ-ТАЛДЫМ ДЕГЕНДЕ Зорға,
эрең-әрең дегенде. — Сонымен, өлдім-талдым дегенде, құлағыма Япошканың даусы шалына кетті (С. М.). Ңарғалар жеркөкті қоймай шарлап, акыры әлдім-талдым дегенде бір жерден адам тірілтетін
шөпті тауып алып, қасқырға алып кеп
береді (ҚЕ). Өлді-м-талдым дегенде Қыл
көпірге ілінді. Ңыл үстінен қылтылдап,
Ұшты молда, жүгірді (I. Ж.).
ӨЛЕ ЖАЗДАДЫ 1. Жаны цалмай бэйек болды (АС). Күнде тілін алатұғын достан кейде бір тіл ала қойған дұшпанға
кісінің өле жаздайтұғыны ңалай? (Абай).
2. Шыдамсызданды. тағаты таусылды

—431—

(АС). Жас балаға үйде от жоқ тұрған маздап, Талтайып қақтана алмай өле жаздап.
Кемпір-шалы бар болоа қақдай ңиын, Бір
жағыиан ңысқанда о да азынап (Абай).
ӨЛЕ ЖЕГЕНШЕ Өзіне царай тарта
бер,мей деген мағынада. Өле жегенше,
бөле же (Маңал).
ӨЛЕҢДІ ЖЕРГЕ ӨРТ ҚОЙДЫ Жүрген
жерін, тыныш жүртты у-шу цылатын пэтуасыз, берекесіз адам туралы айтылады.
Өлеңді жерге өрт цойып, белеңді жерге
жел тұрғызып жүретін құйтырңы мінезі
әлі қалмапты (AT).
ӨЛЕРДЕГІ СӨЗІН АЙТТЫ Қарғаньіпсіленді, таусыла, циыла сойледі. Ңожа
Насыр өлердегі сөзін айтып, қазанды зорға сұрап алды (ҢЕ)- Раушан Бәкеннің
бетінен шопылдатып сүйді де, өлердегі
сөзін айтып жылады (Б. М.).
ӨЛЕРДЕЙ ҢОРҢАДЫ Зәресі цалмайды\ цатты цорцады. Жазған балам, күшіктен өлердей цорыццаның не, қасқыр
кездессе қайтер ең?! (AT).
ӨЛЕР ЖЕРІН БІЛМЕЙДІ © ӨЛЕРІН
БІЛМЕДІ Абайламай, ойламай әрекет
етті; арандар жерін байцамады. Мынау
қайнағаң не деген өлерін білмейтін аң
көз еді (М. Ә.).
ӨЛЕРМЕНДІК ҢЫЛДЫ [ЕТТІ, ЖАСАДЫ] © К...ЕН ЗОРЛЬЩ ЖАСАДЫ
1. Өз дегенін істемек болды; кара күшке
салып біреуге цысым көрсетті. Анау қызыл көз пәлең менікі деп олермендік цып
отырып алды емес пе?! (AT). 2. Өлгентірілгеніне царамады. Немістер... негізгі
бағытынан бет бұрмай, өлермендік цылып,
омыраулай берді (Б. Мом.).
ӨЛЕРІНЕ КЕЛДІ [ТАЯНДЫ] Қартайып,.дүниеден цайтар шаща жетті. Өлеріне келгенде, Жан мұндар енді сескенді,
Ескендір өткен дүниеден, Жиырма тоғыз
жасында, Перзент қалмай
артында
(Ш. Қ.). Білсін бір сүннет, фарызды, Қазаңтан алдым қарызды. Өлеріме таянып,
Жұртыма айттым арызды (III. Ң.)
ӨЛЕРШЕ КӨРІНДІ Дүние салған кісінің ацтыц (соңғы) әрекеті, цылығы тура
лы айтылады. Байғұс шалым екі күн бу
рый, ңозыларды қырңып тастап, терлептепшіп шай ішіп еді, өлеріне көрінген
екен ғой! (AT).
ӨЛЕТҰҒЫН ТАМЫРДАЙ ІШКЕ ТАРТТЫ к ө н е. Кері кетті, цадамы өре баспады. (Көне заманның мүшкіл халі айтылып отыр). Шілдедегі дариядай кептің,
қазақ, Бар пайдаңды бір қысқа төктің,
казақ. Өлетұғын тамырдай ішке тартып,
Ңашан сыргқа тартады лептің, қазақ
(М. Сұл.).
ӨЛМЕГЕНГЕ ҚАРА ЖЕР Қатты ұялу,
кенет цысылу мағынасында айтылады.
Жердің үстімен барып, жердің астымен
ңайттым, Өлмегенге цара жер. Жер тесік
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болса кіріп кетер ем, Сағымды сындырды
бұл бала (AT).
ӨЛМЕГЕНГЕ ӨЛІ БАЛЬЩ Себептек
себеп болды; «жарылцайын» десе ки-ыннан цисынын келтіреді екен деген мағынада. Касқырдың тамағынан алып қаппын, Алғаным құрсын, өзім талып қаппын Жолығар өлмегенге өлі балык;, Үстіме кірекеш келіп к,апты (К. Ә.).
ӨЛМЕ, ӨЛСЕҢ ҚАЙТЫП КЕЛМЕ!
қ а р ғ ы с. Әзіл-оспац түрінде айтылады.
ӨЛМЕСЕҢ ЖЕР КАП © ӨЛМЕСЕҢ
Ң¥М ҢАП © ӨЛМЕСЕҢ ОМА [ОМЫРА,
ОМЫРАМ, ӨМЕ, ӨМІРЕ, ӨМІРЕМ, ӨМІРЕН, ӨРЕМ] ҢАП! Өліп кет, жерге кір
деген мағынада. Өзім деп, сенерім деп,
қанат тұтып, ңатарыма алғаным сенбісің?... Сендер: «Керей-найман әделет таппай, әрекет тапса, өлмесе ома цапсын»
десең, мен оларды елім деймін...— деді
Абай (М. Ә.). Мен қазақтың ата жерінде
тудым, осы ата жерінде өлемін! Халщымнан ңашып тапдан қызықтың маған керегі жоқ. Мейлің. Онда өлмесең орем кап!—
деді Әкпар үніне суьщ ызғар беріп (I. Е.).
ӨЛМЕС [ӨЛМЕІШНЩ] КҮНІН КӨРДІ © ӨЛМЕМЕН ОТЫР Үйтіп-бүйтіп тіршілік етті. Лагерьдегі адамдардың тамақпен қамтамасыз етілу жағы оған белгілі—
өлместің күнін көріп жүретінін білетін
(Ң. И.) Лажсыз сүрген бұл өмір — Ңайғылы ңапас форымда. Өл{мешінің күні
ғой — Төбесі ашың қорымда (Үш ғас. ж.).
Ш. Уәлиханов жалшы болған тапты өз
еңбегінің барльщ табысын қожасьгна сыпырьіп беріп, өзі тек өлмешінің күнін көретіндер, сөйтіп «мәңгі еңбектенуге» мөжбүр болғандар деп білді (М. Ел.).
ӨЛМЕС КҮНІҢДІ КӨР Тіршілік цамьіңды же, өз бетіңмен әрекет ет. «Бэлен
жерде алтын бар, барсаң бакыр да жоң»
дей-дей болмадың ба? Енді біріңе-бірің
сүйеніс те, осы арада өлмес күніңді көр,
түге! ...— депті Базаралы (М. Ә.).
ӨЛСЕ ДЕ АЙРЫЛМАЙДЫ Қолынан
шығармайдьі, ешкішге берріейді. — Бүгінге шейін шыдап келдім, енді шыдай алмаймын... Мысалы, мен сендей жігіттің,
мысалы, сенің етегіңді ұстасам, өлсем де
айрылмас едім,— дейді Гүлия Әзімханға
(С. С.).
ӨЛУГЕ БАҚЫЛ к ө н е. Өлім алдындағы ризалыц ету мағынасында. Туарға
біз баңыл жан, Өлерге біз бацыл жан.
Бозжігітім болмаса, Ешкімнің жүзін көрмеспін (БЖ).
ӨЛШЕУ ҢЫЛДЫ Ақыл таразысына
can салыстырды, салмацтай теңдеп көрді.
Осы жалған дүниеден, Шешен де өткен
не бұлбұл, Көсем де өткен не дүлдүл, Сөз
мәнісін білсеңіз Ақыл-мизан, олшеу цыл.
Егер түзу көрінсе, Мейлің таста, мейлің
күл (Абай).

ӨЛШЕУЛІ

—432 —

ӨЛШЕУЛІ КҮНІ БІТТІ [ЖЕТТ1] к ө- надай түрлері бар: Күзем жүн, жабағы
н е. Діни сенім бойынша о баста үйға- жүн (Көбіне киіз, байпақ, далпақ, күпі
рылған өмір сүру мерзім күні бітті. Өлті- т. б. бұйым жасалады. Ал көрпе жасауға
ріп Ибраһимді Жүсіп кетті, Тағдырдағы болмайды, себебі тірі қылшың жүні көрөлшеулі күні бітті. Екі күнде кездескен пенің тысына шығып кетеді. Тірі ңылбіреу көріп, Өлгенін Ибраһимнің мәлім- шың жүні көрпе сыртына шықпас үшін
тай қазанға қарып алады да көрпе жаоай
депті (А. А. Ң.).
Шет пұшпак; жүн (Әр жерде ілініп,
ӨЛІ АРА Жаңа ай мен ескі айдың ара- береді).
қотанда қалған жүн. Бұдан көбіне жіплыц шағын «өлі ара» деп атайды. Ай ке- шу жасалады). Шуда жүн, түбіт жүн (Бұшігіп туатын өлі араға таянып еді (С. Б.). лардан тоқыма киім-кешек жасалады).
Өлі ара кезінде Ай Жер мен Күннің ара- Киіз оапалы болу үшін қой жүнін ғана
лығында болады да, Жерге Айдың ңараң- пайдалану кажет. Өлі жүн киіздің сапағы жағы ңарап тұрады, бұл кезде Ай сын кетіреді (М. Е.). Жарлылардың балаатымен көрікбейді (X. Ә.).
сы, Аңыл-есі болмаса, Ңорбиып тұрған
ӨЛІ АРУАҢ к ө н е. Діни ұғымда өл- бір байғұс Өлі жүнді таймен тең (Д. Б.).
ген ата-бабаның рухы деген мағынада.
ӨЛІМ АУЗЫНАН ҢАЛДЫ [АЛЫП
«Ңұнанбайды елге ңайтартпаймыз, айдатамыз, үстінен арызды айдап, су түбіне ҢАЛДЫ] Ажалдан аман-есен қалдьі'
біржолата кетіреміз. Бөжей кегін ала- ажалдан алып цалды.— Мен,— деді қарт
мыз! Өлі аруац ңарғысын мұның басына даусын зыңқ еткізіп,— ібес рет өлім аузыжеткіземіз!» деген ызғар, қайрат күшті нан цалдым. Оның кызғылықтығы «бес
(М. Ә.). Судыр Ахмет Ақбалаға да: «Шы- батыр туралы ертектен» де, «бес қыздың
рағым, тие берсін де! Өлі аруац артында жырынан да» кем емес (Ә. Ә.). Үш күн,
қалған адамкан дұға дөметеді»,— деп үш түн жапа-жалғыз адасып, өлім аузызарлаті отырып, бір-екі рет тие берсін нан цалып ем,— деді Хадиша (М. Ә.). Әлгі
Кеттебекті өлім аузынан алып цалған
айтқызып еді... (Ә. Н.).
Көсеубекті төбесіне көтеріпті (ҚЕ).
ӨЛІ БОЙ Тіршіліктен түңіліп суыған
ӨЛІМ АУЗЫНДА [ҮСТІНДЕІ ЖАТТЫ
«■қүр» сүлде туралы айтылады. Өлі бойға
қан жүгірді, Қайратым құрыш болды нан. Науцастың халі нашарлады, цаындады;
Мұз жүрегім май секілді, Еріп, от боп хал үстінде жатты. Бүгін өлім аузында
жатцан Дәркембай осы жайды есіне теккүйді жан (Абай).
ке алмады (М. Ә.). Қазіргі кезде өлілі
ӨЛІ БОЛЫП КӨРДЕ ЖОҚ, ТІРІ БО- үстінде жатцан адамдарды тірілтетін
ЛЫП ТӨРДЕ ЖОҢ Санатта, есепте жоц. әдістер ңолданыла бастады (А. Д.).
Өлі болып көрде жоц, тірі болып төрде
ӨЛІМ БОЛДЫ ¥ят, масцара болды.
жоц, мендей бейбаң беңде жоқ. Жүрегін
жарған досым деп, Есіркер көңіл сенде Жақсыға өлім сол болар, Уағдасында
тұрмаса, Жігіт кәмәл бітер-ді, Төңрім өзі
жок, (АӘ).
соң (Д. Б.). Мал-мүлікті ысырап
ӨЛІ Б¥ЙЫМ [ДҮНИЕ] Үйдегі байлыц берген
(киім-кешек, киіз-текемет, тең мата, кілем, қылғанымыз өлім болды (ҢЕ).
ыдыс-аяц т. б.). Аяңты малды былай койӨЛІМГЕ БЕЛ [БАС] БАЙЛАДЫ ©
ғанда, басып қойған өлі бұйымьі көп дей- ӨЛІМГЕ БАС ТІКТІ Тәуекелге кірісті, бас
кетсе де аянбады. Отан үшін өлімге, Белді
ді ғой (AT).
байлап бас тігіп, Жапанда жанын тапӨЛІ ЕТ 1. Ескі (сүр) ет. (Ңонақ кел- сырды,
жанып жас жігіт
местен бұрын сойылған малдың еті). Ол (С. Мәу.). Жалындап
Жан ашыр жоқ, жаралы болған
келген ңонағына мал соймай, өлі ет асып жерінде. Жолбарыстай
де, жат
берді. Төртінші күні де ңой соймаң еді, көрін де. Ыстың қанды, күңірен
жанды ңи«қанын ішеміз бе оның, осы үйдегі өлі дағы, Басты тігіп, белді жас
байла өлШге
ет жетеді», деп Шыңғыс рұқсат етпеді
К.). Сондьщтан хауіп төнген күнде(С. М.). 2. Жараның я ат жауьірының жа (Б.
Бір сен үшін өлімге бас байлағамі
ны кеткен, өлген бөлегі. Әй мына ат жау- рінде,
(Ж.
С.).
ыры өлі ет байлап қапты ғой, обал-дағы
ӨЛІМГЕ КӨЗІ ҢИМАДЫ Өлтіруге аяп
(AT).
цолы бармады, ,жанына ара түсті. Тағы
ӨЛІ ЖАН © TIPI ӨЛІК Тірліктен үміт да
құдай үрды деп, Қалмады кордып
үзген, түңілген, өлімге мойын үсынған иманым.
Қанша кінәм асса да, Өлімге
жан, кісі мағынасында. Мен — өлі жан, мені цимадың
(ҢамБ). Жаутаң көз киік
ешкімді талғамаймын, Раңымсыз биле- лағын өлімге көзі
цимайды, Оарңып саріңді қарғамаймын. Мен кешерлік сүйтсе быр, шыдамын Аштық
жанды ңинайды
де іс ңылған жоц, Разымын деп жалған (AT).
сөз жалғамаймын (Абай).
ӨЛІ МЕН ТІРІНІҢ АРАСЫНДА ©
ӨЛІ ЖАРА Бітпес ескі кек. Бұл бір ӨЛІМ
АУЗЫНДА Әл үстінде, ажал алшемен болған өлі жара, сәл кірбің болса дында,
жаны цыл үстінде. Уайымның
шыға келері хақ (AT).
көбі... Абаймен байланысты. Өлген Мағаш
ӨЛІ ЖҮН Қойдың көктемде цырцыл- пен бүгін өлі жен тірініц арасындағы
ған жүні, өзге малдың көктемде түлеп Абай екеуін бірдей Дәрмен жарадар жатүсер жүні. ♦ Бұдан бөлек жүннің мы- нымен мүсіркеп, есіркей толғанады (М. Ә.).
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ӨЛШ ЖЕТТІ © ОПАТ КЕЛДІ Қырылды, өлді. Ңоян жылы жаумады көктен
жаңбыр, Ңабағы шаруалардың болды салбыр. Қыстыгүні болғанда қар тынбады,
Айуанға өлж жетті аштан әрбір (М. Сұл.).
ӨЛІМНЕН ¥ЯТ КҮШТІ Абыройсыз
цалғаннан да ажал артыц деген марина
да.— Ендеше, өлімнен ұят күшті. Ел көрмеген сұмдықңа ел көрмеген жаза керекі — деп Ңұнанбай байлауын айтты
(М. Ә.).
ӨЛІМ ТҮРТТІ Ажал айдады, өлімге
бастады. Сені бір өлім түртіп тұрған шығар, кел! — деп, дэу атыкан түседі (ҢЕ).
ӨЛІМШІ БОЛДЫ Соққыға оңбай жығылды; өлер халге келді. Келді де ете
берді опыр-топыр, Боп қалды бірі мертік,
бірі сокыр. Өлімші болғандары өлгенімен,
Үйіліп аяқ асты болды көпір (Т. L).
ӨЛІМШІ ҢЫЛДЫ [ETTI1 Титығьіна
жеткізе сабап, сойып салды; соццыға жыцты, өлер халге келтіре ұрды. Сағит пен
Айсұлу екеуі машинаға мінгелі келе жатқанда, бауыры оянады да, төбелес салады. Сагиттың мұрнын қанатып, өлЬмші
цып сояды...— дейді Оаматов Мұқитка
(М. Ә.).
ӨЛІМІН САТТЫ Арын-үятын сатты.
Ондай жерде, аоіресе, осы бір өндіршегі
сорайған, бір көзі соңыр, сүдінсіз, арың
қара кісі ар-ұятты жиып дойып, ойына
алған іскө өзеленіп өлімін сата кірісіп
кететін (Ә. Н.).
ӨЛІП КЕТЕ ЖАЗДАДЫ © ӨЛІП ТІРІЛДІ 1. Сұғанақтанды, пайда үшін жанын берермен болды. Кезі келгенде бір
өшімді алайын деді білем: — Жұрттың
еркегі пайда дегенде өліп кете жаздайды; бұған керегі төрелік, ертең екі мош
ке мен шолақ аттан айрылған күні жайың білінер,— деді (Б. М.). 2. Жан-тәнін
салды. Жалпы бұңараның баспасөзге көзңарастары өте көңілді. Бірен-саран газеттер, жаңа шықңан кітаптар колдарына
тисе, оцыи өліп кете жаздайды (С. С.).
3. Қатты ұялды. Ңатты ұрысты, өліп кетё
жаздадым, жер жарык болмады кірерге
(AT). 4. Өбек болды. Асты-үстіне түсіп
өліп кете жаздайды, баласын өліп тіріліті
аймалап жатқаны і(АТ). Бұл канша күйіпжанса да, қыз оған бұрынғыдай өліп тірілген жоц (Ә. Н.).
ӨЛІП КЕТЕЙІН! к а р ғ а н у . Не бол
десең, сол болайын, ажал алсын! Олда
білда, өліп кетейін, кергенім жок, (AT).
ӨЛІ СҮЙЕК Дене бітімі ебедейсіз,
оралымсыз, епсіз кісі. Сүйдірген сені ма
ран теріс аяң, Бір-бірі саусагыңның жуан
таяқ. Өлі сүйек, өлежсе, өлімтік ңып, Кұдайым саган берген аямай-ақ (С. Т.).
ӨЛІ СЫБАҒА Ецбексіз тиген, еңбек
сіңбеген үлес. Сүйеу қартты сыйлайтын
жұрт Итжемес жұмыс істемесе де, оны
үлестен қалдырмай, қыс бойы өлі сыбаға
бөліп кеп еді (Ә. Н.).
2 8 -1 6 0
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ӨЛІ [ТЫШҚАНІ ТИДІ Жылцыда болатын ауру. Бөкеннің боз жорғасына өлі
тиіп аунакшып жатыр деген, соган аят
оқуға кеткен шығар (Ң. Кем.). Жүйрікке
тышцан тиді жүгірмейді, Домбыра таңқтұңқ етіп күй білмейді. Не пұшың, не
мысық боп, не күшік бон, Мыңқылдап
шәуілдейді, мәуілдейді (I. Ж.).
ӨМІР БАҢИ [БОЙЫ] 1. Мәңгі. Тұмсығы жұмыр жердің қатқан мұзы, Тылсым боп өмір баца жатқан мұзы, Тылсымның ашып-жарып ашты сырын, Елімнің
алып туған ұлы, қызы (Жамбыл). 2. Үнемі, эрцашан. «Мынау бір вшір баца именбей басып келв' жатқан алаңсыз, маңғаз
болар» деп ойлады Добрушкин (Т. А.).
ӨМІР БЕРДІ Жаратты, дүниеге келтірді (АС). Мал бердім, өмір бердім, не
үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе
адыретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып,
жұртты алдамаң үшін сарып қылдыңдар? (Абай). Ғаріптікке көз жетті, Алғаннан соң серікті. Өмірін берген ңұдайым,
Ажалын да беріпті (Абай).
ӨМІРГЕ БОЙЛАДЫ Өмірге үңіле па
рады, өмірді тереңдеп түсінді, білді. Жомарт Баймаканға:— «Желдей ерікті» желдіктеп мінген жұртшылық бар. Сандалма!
Өмірге бойла,— деді (Ғ. Мұс.).
ӨМІРГЕ ЕЗ БОЛДЫ Дүние илеуіне
түсті. Салдыя сылдыр сергіте алмай жүрегін, Дауыл айқай алды жастың жүрегін.
Өмірге қор, өмірге ез боп жас Жамал,
Үялады жүрегіне тірі өлім (I. Ж.).
ӨМІРГЕ ЖЕТКЕН КҮН Бұл жерде келешегі жойылды мағынасында. Есінде ме,
ел ерлері, өткен күн, Үрпағыңның өміріне
жеткен күн. Кесік кұлақ, тілік табан талайсыз, Жарыңды күң, жаныңды ңұл
еткен күн? (Б. К.).
ӨМІРДЕН ТЕПКІ ЖЕДІ Түрмыстак
сощы көрді, дүниеден азал шекті. Өмірден тепкі жесем жазығым жок, Ешнәрсеге
көңілім болмаса тоң. Ңайта-қайта оқысам
бір дұғаны, Сөніп қалган жүректе жанады
шоң (Абай).
ӨМІР-ЖАСЫҢ ҮЗАҢ БОЛСЫН! а л ғ ы с. Көп жаса деген мағынада. Қызмет
қылдырған соң он екі жыл, Ойланып, «Өз
еліне барсын»,— деп бұл.— Рахмет, өміржасың ұзац болсын, Эр ңашан жадымдасың, еттім,— деп, ұл (Т. I.).
ӨМІР ЗАЙҒЫ [ЗАЯ] ӨТТІ [БОЛДЫ]
Өмірі бос, тектен-текке кетті. Қаптаса,
ңамаласа қалың қайғы, Көрсетіп жарым
жылдай жалғыз айды. Болмаса күндіз
күлкің, түнде ұйцың, Кім айтар өтті екен
деп өмір зайғы (Б. К.).
ӨМІР КЕШТІ [СҮРДІ] Тіршілік етті.
Туған елді көгкседім, Жат елде арман
ескенім, Ылайық па, жан ата, Іргелі елім
тұрғанда Жат елде өмір кеиікенім (Д. Б.).
Жүмабек енді байқаса көңілді, дархан
өмір сүрдім дегені даңғаза, бейпіл өткен
күндер сияқты (Т. А.).

ӨМІРІ
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ӨМІРІ ӨТТІ Тірліктегі күні берекесіз,
бое өмір сүрді. Қорқытпайды қар мен мұз,
Өзге нәрсе қорқытты. Ойсыз, доссыз, 5ақытсыз, Жыбырлақпен өмір өтті (Абай).
Жау корсаңдап бұртайып, Дос құбылып,
әуре етер. Кімі тентек, кімде айып Тексере алмай амір өтер (Абай). Ңұм теңізден
тынбай соққан боранның, Ішінде жапыраңтың гүл бұтақтың, Күндері еске түсед
тұрған шаңтың, Ңамалып бұл клетке тұтқын болып, Өмірі өткені ғой мен бейбақтың (В. К.).
ӨМІР СЕРІК Жүбай, жар, ерлі-зайыпты.
Жақан ңарт өзінің өмір серігі Әлишасымен осы шатқалды жалғыз үй ңыстағалы,
міне, оныншы ңыс (М. Т.). Менің саған
ңосылып өмір серік болғаныма бес жыл
болды (ҚЕ).
ӨМІР ТАУҢЫМЕТІН КӨП КӨРГЕН
Түрмыстыц сощысына талай үшыраған,
өмірдің зардабын көп тартцан. Оспан
амірдің тауцъиметін көп көрген қарт, анаумынауға елп етері жоқ (AT).
ӨМІР ТОНЫН КИГІЗДІ Ақын бүл жерде адам көңілінің сергіті, жацарып, селт
етіп тіршілік цүшағына кірген сәтін,
жаңарған көңіл-күй цалпын айтып отыр.
Бір күйгізіп, сүйгізіп, Ескі өмірді тіргізер. Өмір тонын кигізіп, Жоқты бар ғып
жүргізер (Абай).
ӨМІР ШАМЫ СӨНДІ Өлім сағаты
жетті, тіршілік оты өшті. Өлместей өмір
кешкенмен, Ажал желі келмей ме? Маздай жанған шағында-аң Өмір шамы сенбей ме? Дараланбай тән шіркін Ңара
орынға кірмей ме? (АӘ).
ӨМІРІ КІСІ ЕСІГШДЕ ӨТТІ Жалшылыцпен күн кешті. Өмірім отын тасумен,
су тасумен кісі есігінде ңұлшылықта өтті
(ҚЕ).
ӨМІРІН [КӨРГЕН KYHIH] ИТКЕ БЕРСШ [БЕРМЕСІН!] Керген күні күн емес.
Ой, шырағым-ай, оның өмірін итке берсін
де. Артынан ерген туысқанды қараңтаған
соң не ңасиет қалады? (М. Ә.).
ӨМІРІН САРЫП ЕТТІ [ҢЫЛДЫІ Жан
аяріай цызмет етті. Әне шын ниетімен орнын тауып, бір алланың разылығы үшін
өнер қылғандарға айтар дейді: «Сендер
бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып кылдыңдар...»
(Абай). Туған жер! Туған жер! — деді
Қуат бауырын төсеп жатқан күйі,— төс
түйісіп ан.т етем саған. Сен үшін өмірімді
сарып етуге, сені жұмақңа жеткізуге ант
етем... (Ғ. С.).
ӨМІРІ ӨКСІДІ Қүса-қайғыда өмір өтті.
Жауыздардың уақытында Жебір-жесір
жетім ек. Малын бағып байлардың, ӨмірШіз әксіп өтіп ек (ХА). Жас басымнан
жалшылыкта жүріп, тесік өкпе боп өстім,
қырыгеңа келгенше кісі есігінде өмірім
өксіді,— дейді Сәрсенбай (С. О.).
ӨН [-Е] БОЙЫ1 © Т¥ЛА БОЙЫ 1. Бу
т л бой-тэні, күллі, тұтас Әенесі. Көк ала

бұлт сөгіліп, Күн жауады кей шақта,
Өне бойың егіліп, Жас ағады аулақта
(Абай). Өне бойын кеткен басып қан мен
жара, Аң көйлек өрім-өрім, пәра-пәра.
Жарадан сау қалған тән жұлдыз-жұлдыз.
Күмістей шағылып тұр кей арада (И. Б.).
Мәс-саған! Күкі бойы немді ойлағам?
Неменеге киналғам Мүндайда бос әурешілік болады екен ғой... Мынау ой Ғанидың өн бойын мұздатып жіберді (М. И.).
Күн сайын ңыза шауып баса өрлеген, Өн
бойын намыс десе күш кернеген (Ш. Ңош.),
2. Түтасымен. Қалың егін өн боны. Торгай жердің асылы (О. Ш.).
ӨН [-Е] БОЙЫ2 Эр уацыт, эр кезде.
Не істейін, айтшы? Өне бойы алдымды
орай береді осы кісі (AT).
ӨНЕГЕ [ТӘЛІМ, ҮЛГІІ АЛДЫ [ТҮТТЫ] Үйренді, нүсқа алды. Мақсатым —
тіл үстартып, өнер шашпаң, Наданның
көзін қойып, көңілін ашпақ. Үлгі алсын
деймін ойлы жас жігіттер, Думан-оауық
ойда жоц әуел баста-ақ (Абай). Насима
кіші пейіл, әрі көңілді Жадыраны барлың жағынан өзіне өнеге түтатын (Ң. Қ.).
ӨНЕР БАСТАДЫ Жаңа бір әдет-мінез
көрсетті. Сен мені не етесің? Мені тастап,
өнер бастап жайыңа Және алдап, арбап,
Өз бетіқмен сен кетесің Абай).
ӨНЕР ТАПТЫ Өнерге ие болды. Мен,
Шолақ, он сегізде өнер тапцан, Үкілеп
Ақбоз атқа тұмар такңан. Басымда пұшпаң бөрік, шекемде үкі, Үстіме кидім
жібек шымқай ақтан (Б. Ш. Б.).
ӨҢ АЛДЫ Белгілі бір түске енді. Ағаш
сапты темір қалам Көп ұсталып көне өц
алған (С. Б.).
ӨҢ [ӨҢІНІ АЛДЫРМАДЫ [БЕРМЕД1]
1. Сыр бермеді. Долгушов Ивановты дәл
ңасынан көргенде, аздап ыңғайсызданса
да, сырт өңін алдырмады (Ә. Н.). 2. Реңін,
жүз бояуын, шырай-көркін бермеді, көркін сацтады. Ңанша бейнет көрсе де өңін
алдырмайтьш баяғы қаллында жүретін
кісі (AT).
вҢ БЕРДІ Сэн берді. Жазға жақсы
киінер қыз-келіншек, Жер жүзіне өң берер гүл-бәйшешек. Ңырда торғай сайраса,
сайда бұлбұл, Тастағы үнін қосар байғыз,
көкек (Абай). Алабы Алатаудың кең жер
еді, Жетісу өлкесіне өң береді. Орныңкан
аймағына әлеуметі, Осылар пайдаланып
мөңгереді (АЖ).
ӨҢЕНІІ ҢЫЗАРДЫ © ӨҢЕШІН С03ДЫ Өзеуреді, дауыс көтерді, цүр айцайға
басты. Шаңғайлық болысы пысық келеді...
сөздерін ұзарта келеді, өңешін цызарта
келеді (Жамбыл). Береміз деп ңалмаққа
Қызартып жатыр өңешті... (ҚамБ). Жарысқа тіккен бәйгі озғандікі, Ем болмас
өңешін құр созғандікі. Талайда, талап
үшін талап та жоц, Әлсіреп, келіп бағы
тозғандікі (С. Д.). Жаман сөйлер лепіріп,
Орамалын желпініп, Соза түсіп өңешті
(М. Сұл.).
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ӨҢЕШІН ЖІБІТТІ Сусын, арац-шарап
ішті. Біз қамалған школдың бір бөлмесінде бізді ңарауылдайтын [аңтардың] солдаттар болды. Солдаттың уаң бастыктары
самогонмен өңештерін жібітіп алған соң
цаланы аралап кетті (С. С.). Ңараңғыда
отырғың келмейді екен, тезірек барып,
монтерлердің өңешін жібіт,— дейді колхозшылар (ЛЖ).
ӨҢЕШІ ҮЗІЛГЕНШЕ БАКЫРДЫ ©
К...ЕНІ ТҮСКЕН АЮДАЙ АҢЫРДЫ Ашу
үстінде ешкімге бой бермейтін дүлей кісі
туралы айтылады.
ӨҢ ЖОҢ, ТҮС ЖОҚ 1. Ажар-көркі
цашцан, бетінде цан-сөл жоц, көркі қуцыл
тартцан, сүреңсіз, көріксіз. Ңазақтың күзгі даласы, Өң жоқ, түс жоқ сұлайды, Ауылға тағы ңарашыі Кім тоңып қазір жылайды? (С. С.). 2. Қоръщцан, үрейі үиіцан.
Бәрі де төмен цараған күйі, өң жоц, түс
жоц айнала отырысты (ҢЕ). Іңірде хазірет
намаз бөлмесінде оңаша, құран аударып
отыр еді. Ңасцырдан қашып тығылғандай,
өң жоц, түс жоц Сейтжапар кіріп келді

ӨҢІ

деймін. Бірақ еш нәрсені анықтап ажырата алмаймын. Өң мен түстің арасындай
сағым елес (Т. А.).
ӨҢІ [РЕҢІ, TYPI] БҮЗЫЛДЫ [ҢАШТЫ, ҚУАРДЫ, ҚУҚЫЛ ТАРТТЫ] Бет
әлпеті өзгерді; бет-әлпеті үрейден, цорцыныштан сұп-сүр, цүп-цу боп өзгерді. Осы
жарық терең ойға шомған Дәмешті де
сергітті, жан-жағына караса, қатар отырған жолаушылардың да өңі бүзылып, күбірлеп, апасына сыйынып, евді бірі —
алақтап терезеге қайта-қайта қарай береді (3. Ш.). Өңі бүзылып, сұп-сұр болып
кетті. Не істерін білмей дағдарып отырып,
хатты ңырық бөлек стіп жыртып тастауға да оқталды (А. Б.). Лейтенантты санитарлар носилкаға оалғанда, оның өңі шүберектей цуарыті, иығынан дем алып жатты (Б. Мом.). Ғашың боп сырттан үзіліп,
Қыз жоцта маған айтасьщ. Ол барда өціц
бүзыльіп, Үндемей үйге қайтасың (М. Әл.).
Сөйлесер күндіз болса, жүрмес қашып;
Сонда әдепсіз сөз кетсе, араласып: «Ал
ендеше мен кеттім» деп жөнелер, Дәрмен
жоң отырғызар иық басып, Әжібай ңала
(Д . Ә.).
берер цашып өңі <С. Т.).
ӨҢКЕЙ БОҚТАШАҢ Қыр аспас, үй
ӨҢІ ЕКЕНІН, ТҮСІ ЕКЕНІН БІЛМЕДІ
күшік, болымсыз жандар. (Көбіне ұсац Есі-түсінен жаңылды. Өцім екенін, түсім
бала-шаға деген ұғымда да жұмсалады). екенін біле алмай, ацырын жан-жағыма
Өцкей боцташац би-болыотарды ығыотыра карасам, ңарағайда жабысып бір бала
сөйле (Ғ. М.).
тұр. Баланы көргенде, жүрегім елжіреп са
ӨҢ [-1] КІРДІ [ЕНД1] © РЕҢІ [TYCI] ла берді, қолымдағы наган да түсіп кетті
КІРДІ 1. Оңалды. Киецкі болған жылқы (Ә. Ә ).
оттан ңалмаганымен, өці кірмей, жүдеу
ӨҢІ ЕНДІ © ӨҢІ [РЕҢІ, TYPI], ТҮСІ
тартады (X. А.). 2. Әдеміленді, көрік пай- ЖІБІДІ [ЖЫЛЫДЫ]_Аші/лы райдан цайда болды; өзгеше түрге енді. Ңуатты тып, жылы шырай берді, жүзі жүмсарды.
электр станция іске қосылғаннан бергі Райхан ашулана сөйлей кеп козыны котеүш аптада қалаға өзгеше өц кірді (ЛЖ). pin алып бауырына басады... Болат жас
3. Ажарланды, бетіне қан жүгірді. (Адсцм- шабан мен бұған қарап ойланады. Босаңға айтылады). Кенеттен өңі кірді ясас ба- дайды. Өңі жылиды. Келесі бір қозыны
ладай, Жүгірді түсе сала атқа ңарай өзі орап әкеледі (М. Ә.). Бану күйеуіне көз
(И. Б.). 4. Түсі жылып сала берді. Тату- тастады, Асанның өңі жібитін емес. Ыстың
лықты, тыныштықты Ңоңыр көрер, кем пен суықтан қара кошқыл тартқан балықкөрер. Ұрлық пенен қулықты Ңызық кө- шының жүзі ңолдан кұйған мүсіндей қарер, өңі енер (Абай).
тып қалыпты і(Т. А.). Сен цызықсың, Зи
ӨҢМЕННЕН ӨТТІ Айтылған сөз цат- на,— Омар өңі жібіңкіреп, күлімсірей сөйты тиді; сүцтана цадалды. («Өңмен» де- леді (Т. Н.). Бір кезде аңырын тыңылдап
геннің о бастағы мағынасы — кеуде, көкі- есік қағылды. Жүмабек «шертуің нәзік,
рек. Татар тілінде аттың кеудесін «оңгән» сірэ, цыз саусағы боларсың»,— деп үмітдейді. Ңазаңтың «өңменінен итерді» деге- тенді.— Кіріңіз,— деді ол дауысы жұмсані осыған мағына жағынан жуық келеді). рып; өңі де жылып қоя берді (Т. А.). СұлҢыз сөзі өцменінен өтіп кетсе керек, са- танның өңі жібімей, .қалтылдаң шалға
ңалы қаулап өсіп, көне тартқан Көпбер- суық ңарады:— Не деп көңірсітіп отыргенов атын борбайлап-борбайлап жіберіп, сың. Айран сұрай келіп, шелегіңді жасыртоптан шыға қия алысқа тарта жөнеледі ма! (Т. А.).
ӨҢІ [РЕҢІ] КЕТТІ [ТАЙДЫ, TYCTI]
(С. Төл.). «Әлемде сөзден күшті не бар
екен? Сөз өцменіңнен өтеді ғой» деген Әрі, сыны түсіп, көріксізденді; солғьіндаҢаратайдың тағы бір тапқыр сөзі Абай- ды. Жатар үй, киер киім болмаған соң
дың өсіне түсті (М. Ә.). Тіктеп қарағанда Тозғындап ақша беттің өңі кеткен. Әкенің
көзі өңменіңнен өтеді. Көз ілеспейтін шап- айтцан сертін орындауға, Дананың азғаншаңдықпен бақсы Жәмидің бас жағына менен көңлі кеткен (Ң. Жапс.). Балция
отызға элі жетпеген жас болса да, өңінің
шарта жүгініп отыра ңалды (С. О.)ӨҢ МЕН ТҮСТЕЙ © ӨҢ МЕН ТҮСТІҢ тайғандығы сондай... (Ә. Ә.)
ӨҢІ ҢОРАНІ Түлға бітімі шағын; түрі
АРАСЫНДА © ТҮС КӨРГЕНДЕЙ Бір
сәттік елестей, сағымдай. Бір сәтте тол- өңсіз. Найманнан шыцқан Сары Шуаш
цып ақцан дария да жалт етіп елес беріп деген кісі шешен болыпты. Бірац өңі коңалады, Адамдардың көлеңкесін көрген- раш, қортықтау кісі екен (ШС).

ӨҢІН
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ӨҢШ АЙНАЛДЫРДЫ Істі, сөзді теріс
түсіндірді, өзгертіп айтты, теріс баяндады.
Жас өседі, жарлы байиды ғой,— деді Нұрым сасып, белгілі мақалдың өцін айналдырып (X. Е.). Осындайды кім тарататынын, қайдан еститінін, ңалай ары жетіп,
өңін айналдырып жіберетінін адам баласы жаралғанынан бері ешкім білмейді де,
не авторы да табылған емес, не біреуі
«мен едім осыны таратңан» деп және мойнына алмаған (3. Ш.).
ӨҢІ [РЕҢІ, ТҮРІ, TYCI] САЛҢЫН
[СУЫК, СҮСТЫ] © ҢАБАҒЫ ҢАТУ Ашулы. Бүгін өңің салцындау ма, балам?
Біреу бірдеме деді ме? (AT). Мана баяндаманы оқып шыкканнан кейін Иван Мит
рофанович шакырып алды. Кіріп келсем,
өңі суыц '(Т. А.).
ӨҢІ [РЕҢІ] СЫНЫҢ Жүзі жүдеу, солғын. Ат-көлік аман ба, шырац? Олжалы
деп есіттім, ңайырлы болсын. Өңің сыныц
қой, көзің ңарьщқан ба, ұйкынікі ме?
(Ғ. Мұс.).
ӨҢІ ТҮТКЫІІІТАЙ КҮЙДІ Жүзі ашудан, ызадан цап-цара болды. Түтцыштай
вңі күйіп қап-қара боп, Батыраш басңа
сөзді баптаған жоқ. «Батырып Батырашңа
жіберді-ау»— деп, Тым-тырыс үндемеді,
тыңдаған топ (I. Ж.).
ӨРБІП ШЫҚТЫ 1. Өрледі, жоғары өрледі. Әуелі кәрілік кеп түсімді алды, Онан
соң аузымдағы тісімді алды. Өрге шықсам
беліме өрбіп шығып, Түзге түссем, тіземнен күшімді алды (С. А.). 2. Ңаптап кеіті.
Бір кесек тасты көтеріп қалсақ, оның астынан біркатар кұрт-құмырсқа өрбіп шыға
келеді (X. Ә.).
ӨРДІ-ОЙДЫ БІЛМЕЙДІ Кедергі, тосцауылды елемейді. Үйшінің үскісіндей өткір тілім, Өрді-ойды білмей шауып қасңарасың. Хан жамандап ңаныңды төгіп
алып, Шығарма, ңызыл тілім, імасқарасын
(Ш. Ж.).
ӨРЕЛІ СӨЗ Кәп жайды топшылап барып айтылған, көп жайды аңғара түйіп
барып айтылған ацылды сөз. Сен дұрыс
сөз айттың, Өбіш... Жоң-жітік жатак туралы айтңаныңның бәрі де жай сөз емес.
Өнімді, өрелі сөз. Бірак осыны ойша айттың ба, жоқ, жатақ жайын білгендіктен
айттың ба? — деп сұрады Абай (М. Ә.).
ӨРЕН [ЕРЕН] ЕР Аскан ер жүрек ба
тыр. Үш жыл болды келгелі, Ақбөрте
бесті шығады. Өрен ер мен тұлпарды Кім
жасырып тығады? (Д. Б.).
ӨРЕН [ЕРЕН] ЖҮЙРІК Өте асцан
жүйрік. Ңалай дегенмен де Ңұлагердей
ерен жүйрік Ақаннан басқа бір адамда да
болмайды (А. Ж.).
ӨРЕСКЕЛ [ӨРЕСКІ] ІС [МШЕЗ] Жөнге, жораға сыймас ерсілік; жанға батар,
жан цинар, жүрт түршігер жай, цылыц.
Келмембеттей батырдың Ңұлағын кесіп
құнтитып, Іс ңылып едің өрескі (ҢамБ).

ӨРЕСІ ЖЕТПЕДІ Білім, дәрежесі, шама-шарцы деңгейлемеді. Олар «Сұлушаштың» етек жағындағы салпыншақ кемшіліктерді қармады да, жағасынан ұстауға
өресі жетпеді (М. Ң.).
ӨРЕСІ БИІК [ЖОҒАРЫ, ТӨМЕН]
Ацыл-ойы, шалымы өте жоғары. Өресі
бііік жандар көп (AT). Ардақты жанға ие
болуға мұның әлі өресі жетпейді! (3. Ш.).
ӨРЕСІ ЖҮРДІ д и а л. Беделді болды.
Совет үкіметі орнаған соң менің өрем жүре бастады (Ңос., Жан.).
ӨРЕ ТҮРЕГЕЛДІ 1. Аяғынан тік тұрды, орындарынан үшып тұрды. Ңұнанбайдың көп ауыл, көп жігіттері осылайша өре
түрегелген кездердің өзінде, дәл осы ЬІрғызбай ішінен тағы да бес жылңы жоқ бол
ды (М. Ә.). Енді спектакль аяқталуға жакындаған сәтте залдың тең жартысы өре
түрегелді. Ңарап тұрсаң, баяғы сол жастар (ЛЖ). 2. Қарсы тұрды; царсылыц жасады. Бір қылт етер ж.аңа пікір айтылса,
өре түрегелетіндеріңіз не? (AT).
ӨР ЖҮРЕК Батыл; ащац, цайсар де
геи мағынада. Өзінөн-өзі аң боран бұрңыратып тұрған эпикаға субъектінің ыстың
каны, өр жүрегі араласканда социализм
жырының ерекше шырай, көрік тапңанын
көреміз (Ә. Т.). Бала сүю, жар ңұшудан,
Шаруадан мен аулақ. Дамыл таппай от
жұтудан, Өр жүрегім жүр лаулап (Б. К.).
ӨРКЕН ЖАЙДЫ 1. Көгерді, бүтац
жайды. Тым тамаша бакша көркем, Көздің нұрын ңандырғандай. Жанып еңбек,
жайып өркен, Жайңалып тұр балдырғандай (3. Ңал.). 2. Өсіп-өрбіді; көбейді. Екіүш үй кірме еді әуелде, қазір өркен жай
ып, ңанаттанып келеді (AT).
ӨРКЕНІҢ ӨССІН! а л ғ ы с. Үрім-бүтацты бол деген мағынада.— Уа, өркенің вс
ем, Әншібегім! Біздің көңілімізді көтерсең, сенің көңіліңді ңұдай көтерсін!— деп
тіссіз иегін шошаңдата сөйлейді (М. Ә.).
Тоңабайдың әйелі Шолпанға: Өркепіц вс
ем, қарағым! Ңосағыңмен ңоса ағар деп,
алғыс жаудырып жатыр (Ғ. Мұс.).
ӨР КЕУДЕ [КЕУДЕЛІ, КӨКІРЕК, КӨҢІЛ] © ӨР МІНЕЗ Асцац; бір бет, менмен;
тәкаппар, намысы зор. Сүрінсек, сұры қашып, сыны кетіп, Анамыз өсірген жок үлбіретіп. Намыстың отын жағып кеудемізге,
Өсірді өр кеуделі жігіт етіп (М. Әл.). Ңасындағы тоқпаң мұрын, айран көз жігіт
вр кеуде болар, қасқырша аркасына сала
жөнелген ғой,— деп іштей бір жобалап
қойды да, Аман тергей бастады (Ғ. Мұс.).
Мен екі көзімді ңыздан айырмай ңадала
карап тұрмын, байлық буына піскен қатал, ерке ңыз не айтар, әкесінің қуанышын қайталар ма, болмаса ер көкірек
рзімшілдігіне бағып мін тағар ма? (Ж. С.).
Ал Сейітпен оның өзіндей өр көңілді әйелі
Қатша болса, бұлар әбден титыцтап, туралап ңалғанынша «береріміз жоқ, ішеріміз
таусылды?!» деп сыр бермейтін (М. Ә.).
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Шешенсіп сөйлеу әдетінде жоң, шыңдыкты төтесінен тура айтып салатын өр 1мінезді бала (С. Тал.). Сабаздың кең кеудесін
көрдім өзім, Сүйемін серілігін, өр мінезін.
Күшімді таудай менің эні тербеп, Ңасына
жас күнімнен ердім өзім (Ң. Б.).
ӨРМЕК ЖҮГІРТТІ Алаша, басцүр т. б.
тоцу үшін жіп жүгіртті, керді. Отыз қатын ойнақтап Өрмегін тездеп жүгіртті
(ҚамБ).
ӨРМЕКТІҢ ЖҮЗІ АУҒАНДА Жарымжартысынан асцанда. XIX ғасырдың екінші жартысына ңарай өрмектің жүзі ауғанда, феодализмнің іргесі ыдырап ауыл бүтіндігі қожырай бастады. Россияда 1861
жылы болған өзгерістің лебі Сарыарқаға
да жетеді (С. Тал.).
ӨРНЕК ЖАЙЫЛДЫ Үлгі сөз тарады,
жацсы үлгі-Ээстүр тарады. Жеті ғалам
астында Даусың кетті алыска Өзіңнен өрнек жайылды Жаңынға, туған, ңалысқа
(Ш .

Ң .) .

ӨРНЕК САЛДЫ Нщыштады, әшекейледі, бедерлеп безеді. (Ақын бұл жерде
«өрнек» сөзімен көркем тілдің айшьщты
үлгілерін мезгеп айтып отыр). Өткірдің
жүзі, Кестенің бізі, Өрнегін. сендей сила
алмас. Білгенге маржан, Білмеске арзан,
Надандар баһра ала алмас. Ңиналма бе
кер тіл мен жаң, Көңілсіз дұлақ — ойға
олаң (Абай).
ӨРНЕКСІЗ ТІГІП БАТТАДЫ Бүл жер
де ацын тіл нацышын, әшекейін келтірмей
өлең цүрадьі деген мағынада айтып тұр.
Жыршының аты жыршы та, Әркімнен
өлең жаттаса? Сөз — жібек жіп, жыр —
кесте, Айшығы айқын көрінбес, Өрнексіз
тігіп баттаса (Д. Б.).
ӨРІМДЕЙ ЖАС [ЖАС ӨРШ] © ӨРШ
ТАЛ Жас өркен, гүл жайнаған жеткіншек,
жас түлек. Майысып солқ-солқ еткен өрім
талмын, Жас алма пісіл тұрған шекер,
балмын (С. Т.). Мынау отырған Төлеген
Досов. Әлі аузынан ана сүтінің дәмі ңайтпаған өрімдей жас жігіт (С. Бақ.).
ӨРІС АЛДЫ Кеңейді, ірүлаш жайды,
етек жайды, кәбейе түсті. Біздің елімізде
соңғы 20—25 жылдың ішінде туберкулезге қарсы егу жұмысы кең өріс алуда
(С. Көш.). Үлы Октябрь социалистік революциясынан бұрынғы көшпелі қазақ елінің негізгі кәсібі мал өсіру болды, әсіресе,
қой шаруашылығы кең epic алды (М. Е.).
ӨРІС БЕРМЕДІ Мүжкіндік бермеді,
цацпайлады, тартпацтады. Өзіміз де ермейік, epic те бертейік,— деп Нұрбай Ахметпен кешірісіл сөйлесіп, сөз байласады
(Т. Н.).
ӨРІСІ КЕҢ 1. Алымды, білімі терец.
Өрісі кец өте алымды жігіт (AT), 2. Қарым-цатынас жасайтын адамы көп. Ағайын-жекжаты жер-жерде бар, өрісі кең кісі
(AT).
ӨРІСІҢДІ ӨРТ АЛҒЫР, ЖАЙЛАУЫҢДЫ ЖАУ АЛҒЫР! қ а р ғ ы с. Жамандыц

ӨСІМГЕ

айнала шырмасьм, жау жағадан, бөрі
етектеннің керін көр деген мағынада.
ӨРІСІ TAP Білімі-парасаты таяз, ацылы аз. Өрісі тар быжық адамның батырсьгнғаны күлкі болатын (III. X.). Сол Естай
мекмін. Бұрынғы бастықлен сыйыса алмадым, сіздердей емес, өрісі тар еді,— деп
Естай әзірлеп әкелген «көпшігін» қоя бастап еді (Ж. Ж.).
ӨСЕК БАҢТЫ [ҢУДЫ] Іздегені өсекаяң, алып-цашты, сыпсың эцгіме болды;
жаманат қауесет, сырт ғайбат сөз таратты; жүртты шағыстыруды күйттеді. Өсек
болды бащаным, Момынға Кіұрған қакпаным; Өсекші — тәңір дұшпаны, Күнәмді
ңалай ақтадым (Д. Б.). Аяғы мен табағын
қойған жуып, Сүймеңдеп сөз сөйлемес
осек цуып. Бір сөзді екі сөз ғып еш айтпайды Көбейсін ұрыс-жанжал қайдан
туып (А. Қор.).
ӨСЕК БАСТЫ БОЛДЫ Қаңцу сөзге,
жаманатца іліккіиі деген мағынада. Өсек
басты болады, Ңыздың жасы толғаны
(ШС).
ӨСЕК ЕТТІ
[ҢЫЛДЫ] © ӨСЕККЕ
САЛДЫ [ТАҢДЫ] Сыртынан айбат-циянат сөз таратты; жаіман ат тағып сөз етті.
Оларға өшіккен соң қуып жетер, Жеңіліп,
жеткенменен, өліп кетер. Жіберіп жалғыз
өзін өлтірді-ау деп, Ел біткен ертелі-кеш
есек етер (Т. I.). Өсекке салмаңдар, Ойымды, жарымды. Өлшеуге алмаңдар, Ойым
бек тарылды (Абай). Ңүрсын, екеумізді
өсекке таңып қойыпты (Қ. Ңуан.).
ӨСЕК ЖҮРГІЗДІ [ТАСЫДЫ] © ӨСЕКТІ ЖҮНДЕЙ САБАДЬІ Ағайынның, екі
кісініц, тату-достыц арасына от жағар,
ушыцтырар, араздыцқа апарар, жауыцтырар сөз жүгіртті. Дүрімбай Бүркітбай мен
Бекболаттың арасында, ңыз бен жігіттің
де, екі ңұданың арасында да өсек жүргізіп
байкап еді, онысынан іс шыкпады
(С. Шәр.). Жамантайдың баласы Көжек
деген, Әркімге есек тасып безектеген. Досын келіп досына жамандайды, ІПіркіндө
ес болсайшы сезед деген (Абай). Ыноап,
ұят, ар, намыс, сабыр, талап, Бүларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең
гылым іздемейді. Өтірік пен өсекті жүндей
сабап (Абай).
ӨСЕККЕ ҚАЛДЫ [ТАҢЫЛДЫ] © К...ІНЕ ШАЛА БАЙЛАНДЫ Алып-цашпа сөзге ілінді; артынан лацап, жаман сөз ерді.
Екі ортада өсекке цалып, жаман ат таңылған сен болдың, нағыздың өзі сырт қалды
(AT).
ӨСПЕЙ ӨНДІРШЕГІҢ ҮЗІЛГІР! қа рғ ы с. Қыршын кет, жастай кет; есіп береке таптырмассың, одан да ел де цал де
ген мағынада.
ӨСШГЕ БЕРДІ Көбейтіп, еселеп цайтаруды шарт етіп берді. Үйші: Таіщан малымның бір бөлігімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін,— депті
(Ы. А.).
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ӨТЕ АЛМАДЫ Айщанынан аттап кете
алмады. Бізді пагша жіберді, Сізге келдік
патшаның Бұйрыгьгнан өте алмай. Сізді
патша шаңырды, Ақ жүзіңді көргелі (М3).
ӨТЕУІ ЖОҚ АРМАН Орындалмас тілек, үміт. Жатоам түстен, тұрсам естен
шығармасым өтеуі жоц көп арман! (Ғ. М.).
ӨТЕУІ ҢАЙТТЫ Төлеуі орнына келді.
Сонда сыйға тартңан жүз жылқы мен күміс ер-тұрма-нды аң арғымақтың өтеуі цайтар еді ғой (Ә. Н.).
ӨТ ЖІГІТ Батыл, жүрек жүтцан жігіт.
Өр кеуде өт жігіттер болушы еді, жанып
келіп, кесіп түсуші еді,— деді (AT).
ӨТКЕЛЕКТЕН ӨТТІ Кешу я тар кезецнен өтті. Ңұзды мекен еткенмен, Өткелектен өткенмен, Ңарауыл салып өргенмен,
Сақтанса да мергенкен, Ажалды октан құтылмас Сақтанғанмен бұлан да (Д. Б.).
ӨТКЕН ӨМІР Бұл жерде ақын кісініц
басынан өткерген цызьіғы, эрекеті туралы
айтып отыр. Ғашыңтық іздеп тантыма, Аз
күн әуре несі іс. Өзіңнің кара артыңа, Өткен өмір — бейне түс (Абай).
ӨТКІР ТІЛ[-ДІ] Кесіп түсер тура сөзді
кісі; бет-жүзі деп иба етіп жатпас тура айтар тіл. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай
ма? Махаббат, ғадауатпен майдандасңан,
Қайран менің жүрегім мұз болмай ма?
(Абай). Дүйсен деген өткір тілді аксакал
өзі тойға бармай, Айшуаңтарға: «Барыңдар, барыңдар, ақ майдьт ағызып жіберсе
көрерсіңдер!» — деген еді (С. С.).
ӨТІ [ӨТІМЕН] ЖАРЫЛДЫ Қағанагьі
царе айрылды, цатты ашуланды. Өкпеңменен қабынба, Өтіңменен жарылма, Басына
мұнша кэтерген Жұртыңа жаулық сағынба (Б. К.).
ӨТІМІ ЖОҢ [АЗ] 1. Беделі ,жүре бермейді, салмағы, окүрмейді. Ағайынға өтімің жоі(, болмаса бір айтканкнды екі айткызьш кісіңді бос ңайырар ма еді (AT).
2. Құнсьіз, арзан. (Зат туралы). Өтьмі жоц
затты несіне базарға әкелдің? (AT).
ӨТІН АЛЫП АУЗЫНА ҢҮЙДЫ Жанын шығара цатты цыспацца алды.— Әттең, Мыржақыптың барын білмедім, өтін
алып аузына цүятын едім,— деді Тоқыр
(Ш. X.).
ӨТІН ЖАРА ЖАЛЫНДЫ Әбден таусыла тілек айтты. Өтімді жара жалыныл
өтінгенім осы ма?! (AT).
ӨТІРІК БОЛСА, ЖАНЫ ШЫҚСЫН
Бүл жерде жалған айтса, өмірем цапсын
деген мағынада айтылып тұр. Өтірік болса,
жаны шыцсын, жүрттың айтуына Караган
да, Алдарды аңдып шайтанмен екі жыл
жатыпты (ҢЕ).

ӨТІРІККЕ СҮТТЕЙ ¥ЙЫДЫ Жалған
сөзге бас шүлғи сенді, үйіріліп түсті. Ңазактың шын сөзге нанбай, құлак; та қоймай, тындауға ңолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей ұйып, шаруасы судай
ақса да, соны үңпай кетпейтұғыны ңалай?
(Абай).
ӨТІРІКПЕН АУЫЗДАНДЫРҒАН Жалран айту бойына туа сіңген. Өзіңді өтірікпен ауыздандырған ғой шешең шамасы,
бір шын сөзі жоң осынша суайт болармысың (AT).
ӨТІРІК СӨЗ ЖАНРА БАЙЛАУ БОЛМАЙДЫ Жалған айту абырой әпермейді
деген мағынада. Өтірік сөз жанға байлау
болмайтыны өзінше, өтірікті тыңдаудың
өзі күнә (AT).
ӨТІРІКТІҢ ҚҮЙРЫҒЫ БІР-АҢ Т¥ТАМ © ӨТІРІК ӨРГЕ БАСПАЙДЫ 0 ӨТІРІК СӨЗ ӨРІССІЗ Жалған ұзацца бармайды, цанша тігісін жатцызса да, арты тез
ашылады. Бірлігі ңара басынан артылмас,
халық жайын, қауым жайын өз тоқтығынан кейін ойлайтын білгірліктің құйрығы
да өтіріктің цұйрығындай бір тұтам
(Ә. Т.).
ӨТІРІКТІ СУДАЙ САПЫРДЫ [СЫҚПЫРТТЫ] Жалған сөзді есе сөйледі, цүйкылжытып айтты. Енді олар (Батыстың
сәуегейлері) бұрынғыдай шала болжам
айтуларын қойып, халқымыздың табысына жала жабатынды шығарды. Олар өтірікті судай сапырып, бір-бірінен асып түсуге тырысады (ЛЖ).
ӨТІРІКТІ ШЬШДАЙ КЫЛДЫ © АҚСАҢТЫ ТЫҢДАЙ, ӨТІРІКТІ ПІЫНДАЙ
КЫЛДЫ © ӨТІРІКТІ ШЫНДАЙ, ШЬШДЫ Ң¥ДАЙ ҰРҒАНДАЙ ҚЫЛДЫ Жалран сөзге сендірді, иландырды; жалған әңгімені судай сапырды. Алдар қойын-к;онышңа кіреді де, өтірікті шындай, шынды
цұдай ұрғандай цылып соғып, бүкіл ауылды аузына ңаратып алады (ҢЕ).
ӨШ[-ТІ] БОЛДЫ Жауыцты, цасыцты,
цастасты. Екі жақсы ңосылса, Өлгенінше
дос болады. Екі жаман қосылса, Өлгенінше өш болады (Мақал).
ӨШ КЕТТІ Есе-кегі цайтпан цалды.
Ажалда өшім кетті — аларым көп! Нөсіне жүрмін енді — алаңым жоц? (Ж. Ө.).
Айтқаны онда отырып болды осы:—- Нузардың Апрасияпқа кетіп өші. Күйініп күні-түні гөй-гөй тартып, Көңілінің болмай
жүр ед көптен қошы (РД).
ӨШІН АЛДЫ [ЖШЕРМЕДІ, ҚАЙТАРДЫ] Кеткен есе-кегін алды. Сол кезде
Күшікбай ауырып жатыр дегенді естіп, талайдан өшін ала алмай жүрген уактың
бір батыры жауының жанын ауыртпак
болып, белдеуде байлаулы тұрған Ңызылбесті деген атын тал түсте тартып алып
кетіпті (М. Ә.).

п
ПАЙҒАМБАР ЖАСЫНА КЕЛГЕН КІСІ © ПАЙҒАМБАР ЖАСЫНДА д і н и.
Шашына ац кіріп цартая бастаған кісі;
жасы алпыстан асцан кісі. (Діни әдебиетте
Мухаммед пайғамбар 63 жасқа келіп өлген, ал осы жас мұсылмандарда «киелі»
больга есептеледі. Осы наным «пайғамбар
жасына келді», «пайғамбар жасынан асты* деген жас өлшемін туғызған). Пайға,ікбар жасындағы турі мынау. Бала кезінде
ңандай болды екен? Анасы сорлы ошаққа
түсіріп, отқа құлатып алмай, қалай өсірді
екен десейші (Ә. Н.).
ПАЙҒАМБАРДЫҢ [АЛЛАНЫҢ] ЖОЛЫНДАМЫЗ д і н и. Пайғамбар ұстаған
дін жолында; мүсылманіиылыц шарттарын бұзбай, дін ұйғарған жөнмен жүрді
деген 'мағынада. Алланың, пайғамбардыц
жолындамыз, Ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда, маңтан әуесқой — шайтан
Ісі, Кэні, біздің нәпсіні тыйғанымыз?
(Абай).
ПАЙДАҒА АСТЫ Қажетке жарады,
іске татыды. Күші көп, теңіз кұшкан мол
Днепр, Өлшеусіз пайдаға асты ер Днепр,
Зулатып электрдің машинасын, Тұрмысқа
социалды, сол Днепр (И. Б.).
ПАЙДА КӨРДІ [ТАПТЫ, ДЫЛДЫ]
Олжа тапты, түсім түсті.— Жоқ... жо-жоқ,
атамаңыз. Ңайдағы зиян, қайта таудай
пайда көрдім,— деді Орекең (М. Сэр.).
Көп пайда көрдік. Ал ңазір ілгері алшақтап кетті. Енді біріктірудің пайдасынан
залалы молыраң,— деп парторг істің жөнін түсіндірді (Н. Ғіаб.). Нұртай бөркін
алшысынан киіп, шаш етектен пайда тап
ты (С. О.). Шүкібай шал — әкесі, заты
керей, Адал ңара бітпеген тұлдыр кедей.
Сарыбасын оқытуға былтыр берген, Жалшы боп пайда тапсын бұл да демей (С. Т.).
Кейбіреулері пайда табаім деп кетсе, бірсыпырасы көптің бұйыруымен кетті
(С. Шэр.). Болыстықтан пайда цып Шығыныңды алсаң, жаман ба? (Абай). Ңарайғанды ңармайды, Көрінгенді пайда цып
<Ң. Қуан.).

ПАЙДА ҢЫЛДЫ Жаратты. Басына
ыңыршаң жастаньш, Ңойшыменен колаңда Жатады екен бас оалып, Ңұдай пайда
цылған соң, Анаңның біттің қарнына
(Ш. Қар.).
ПАЙДАСЫ ТИДІ Жацсылығы болды.
Жақсы болса азамат Еліне тиер пайдасы
(ШС).
ПАЙЫМ КЫЛДЫ Ацғарды, түсініп
түйді. Біреу ұғар бұл сөзді, біреу ұңпас.
Бағасын пайым цылүчай аң-таң ңалар
(Абай).
ПАЙЫМЫ A3 Аңғарымы (алымы)
жоц; істіц мән-жайын түсінбейді; зейінсіз; келер-кетерді білмес, парыцсыз. Мадтағанмен жарамас, Пайъшы аз, кем есті.
Тентек бір-ақ аттайды Белес пенен дөңесті
(М. Сұл.).
ПАНА[-СЫ] БОЛДЫ © ГІАНАСЫ ТИДІ Қорғаныш, камцоры болды; цолтығына
алды. Жетімге пана болған, ініге аға болған, тонға жаға болған жақсым еді ғой
(AT). Еждиһатсыз, михнатсыз, Табылмас
ғылым сарасы. Аз білгенін көпсінсе, Көп
қазақңа епсінсе, Кімге тиер панасы?
(Абай).
ПАНА ҢЫЛДЫ Арка сүйеу етті, корғаныш тапты. Бірақ ашық даладан көрі
қоралар қасңырға айбар қылуға ңорған
сиякты болды. Айша мен шабдар ат кора
ны арңа сүйеу пана цылды (С. С.).
ПАҢ ДҮНИЕ [ДҮНИЯ] Үлкен, ырыц
берліес өмір. Сұңқардай шалықтаған тас
ұяның Болжаған жер қиянын ер қиялым,
Мерт болган арыстандай айға шапшып,
Ңайғылы ңайтып болған шер ңиялым,
Жер жебір, жермен жексен болайын —
деп Сен тұрсың кезеңінде паң дүнияның
(Ш. Б.).
ПАҢ КІСІ Менмен, тәкаппар, көңілі
ірі адам. Өзі паң кісі екен (AT).
ПАРА БЕРДІ © ПАРАҒА САТЫП АЛ
ДЫ Аузын алу үиіін жасырын жолмен
жол дүние, зат берді; аузына барын ты-
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ғып, өз жағына царатып алды. Алады
сатып параға, Болыстың арам жағына.
Рухына нәлет келтірдің, Ңабың менен сабыңа (Д. Б.). Өз малын шығындап, итше
еркелеп ұлықка пара беріп, болыс болады
(С. Тал.).
ПАРА ЖЕДІ Желщорлыцца салынды,
цызмет дәрежесін пайдаланып жұртты
ырцына көндіріп ацшалай, заттай алым
алды. Билер, пара жемеңдер. Жалғанды
жолдас демеңдер, Ахирет қамын іздеңдер,
Жалған бетті кезбеңдер (Ш. Ң,).
ПАРАНЫ КӨЗДЕДІ Жемцорлыцпен
пайда табу жолына түсті. Арам дауға келгенде, Жел жетпейтін күлік боп, Ңонақаеы бермесе, Ат-шапанға ілік боп, Параны,
көздеп би кетті (Д. Б.).
ПАРА-ПАРАСЫ ШЫҚТЫ Жыртылды,
жүлым-жүлым болды. Екеуінің де пара-парасы шыцты (С. С.). Ңұрбан алдырар да,
шалдырар да емес... Сейіттің үстіндегі іш
киімдерінің пара-парасын шығарды (ЛЖ).
ПАР КЕЛДІ Теңесті; сай келді; үйлесе
кетті. Шошңа өсімтал да, оның ет-май өнімі де мол. Бұл жағынан, ешбір түлік онымен пар келу өз алдына, шеңдесе алмайды
(М. Е.). Мен Біржан болғалы талай заман,
Пар келмеген еш әнші тіпті маған. Бір су
ду қыз найманда бар дегенмен, Бек мұктаж бір көруге болдым саған (Б. Ңож.).
ПАРҢЫ АСЛАН МЕН ЖЕРДЕЙ Айырмасы өте алшақ. Айтқан сөзің бармайды,
көңіліне наданның. Аспан-жердей паркы
бар, Деп айтады адамның (М. Сұл.).
ПАРҢЫ БІЛШБЕЙДІ Айырмасы көрінбейді, бағасы байцалмайды. Көрсетілген нұсңада эр түрлі іс, Білмегің өз шамаңды әбден дұрыс. Жамандарға парцы
білінбейді, Арзан, қымбат бағасы, алтын
мен мыс (М. Сұл.).
ПАРҚЫНА ЖЕТПЕДІӨПАРЫҢ ҢЫЛМАДЫ Мэчісіне түсінбеді, байыбына бармады; мэн бермеді, бағалай алмады. «Жарайсың!»— деп, «шөберем» Батасын берді
сарқыла Күншілдер тұр күліоіп, Жете алмайтын парқына (Д. Б.). Тыныш жүрген
адамның бәрі момын. Аңымақ адам па
рыц цылмас бары жоғын (М3). Шаһар
ішінде баз біреу ырымды парыц кылмайды (ҢЕ).
ПАРТИЯ БОЛДЫ [ЖИДЫ] к ө н е.
Жік-жікке бөлінді; жацтас адамдардан
топ жиды. Болды да партия, Ел іші жарылды. Әуремін мен тыя Дауың мен шарыңды (Абай). Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардыц бүгін біреуіне, ертең біреуіне
кезекпен сатады да жүреді (Абай). Партия
жиып, мал сойса, Бата оңисың, жейсің
бас. Басалңы сөз сенде жоң, Айтңан сөзің: «малың шаш» (Абай).
ПАРЫҢ АЙЫРДЫ [ETTI] Бір нәрсені
айыра, бағалай білді; жацсы-жаманды бағасын ажыратты. Айырған, асыл сәулем,

сөздің парцын, Байкаған жаман, жақсы
кісі парңын (А. Ңрр.). Зат біліп паръщ айырсаң, мен де сендік, Көргем жоң пиғылыңда ңазір кемдік. Сізден соң басқа ңызық керек емес, Егерде осы жолы кетсе
теңдік (Ә. Тәң.). Жаратқан өзі жар болса,
Тәңірі берген жігіттің. Өтеді күні мұратпен Ләззатын сөздің парыц етіп, Түсініп
тыңдар ңұладпен (Б. Ө.).
ПАТИҚА АЛДЫ д і н и. Рүцсат бата
сын алды. Өмірімнің ұзаң еместігі өзіме
аян болып жүр. Сол себептен патица алу
үшін... көзімнің тірісінде ңабырымды тұрғызу үшін шақырып отырмын (ҢЕ).
ПАТНІАЛЬЩТАН КЕШТІ Патша болудан бас тартты. Түлкі қағып алып жеді.
Сонда маймыл ойлап тұрып: «Патшалыцтан кеиітім! Пәледен аяғымды құтқарі —
деп түлкіні сөкті (ҚЕ).
НАШ [МӘПІҺҮР] БОЛДЫ [ETTI] Жа
рил етті, білдірді, зйгіледі. («Паш»— пар
сы сөзі; белгілі болды, айңындалды мағынасында). ¥лы Октябрьдің күнінің Он
екінші тойында, Паш етейін бір істі Көптен жүрген ойымда (С. С.). Осы кезде домбыраны Мұқа алды да, үй ішін тегіс елең
еткізіп, сергітердей боп, шырңап кетті.
Ерекше таза, күшті, мөлдір үн, аның әнші
өнері келе жатқанын паш етіп тұр (М. Ә.).
Безродный барлық совхоз жұртшылығы
атынан кең үнмен, үлкен сеніммен сол
уәдені 20-шы майға дейін бір жарым ай
ішінде алдағы үлкен міндет — пар айдау
жоопарын жоғарғы оапада орындап шығу
туралы паш цылды да, серт етті (М. Ә.).
Сылдырлаған шолпысы, әлдеңандай былдырлаған тілменен Тоғжанның келері мен
юетерін паш етеді (М. Ә.)
ПӘЛЕГЕ [БЭЛЕГЕ] ЖОЛЫҢТЫ [ҢАЛДЫ] Басын шатацқа, дауға, цырсъщца
ұрындырды, салды. Саудайы-ай сауды алмадың-ау, сырқауды алып, Бір пәлеге
жолыцтың шырқау барып, Ала жаздай
көгалды бір көрмедің, Сары жұртқа ңондың ба ірге аударып? (Абай). Берсең ңалар оларда несі ардың? Бермесең сен-дағы ит бірге болдың, Не өзің ит, немесе бар
елің ит, Дауасыз бір пәлеге міне, цалдың
(Абай).
ПӘЛЕДЕН [БЭЛЕДЕН] МАШАЙЫҢ
[ТА] ҚАПЩАН © ПЭЛЕЛІ [БӘЛЕЛІ]
ЖЕРДІ БАСПА © ПӘЛЕЛІ ЖЕРГЕ БАРМАҚ С¥ҢПА Басца кесірі, цырсығы тиетін істен (кісіден) аулац жүр деген мағынада. Айта көрме, пәледен машайыц цашыпты дейді. Сын айтңанда, оны достық
деп түсіне білетін адамға айтдан жаксы
(С. Бақ.). Бәлелі жерге бармағыцды сұцпа,
бармағыңды сұқсаң тырнағың қалар (Маңал).
ПӘЛЕДЕН [БЭЛЕДЕН] САҢТАДЫ
Жамандъщтан цорғады; кесір-иіатацтан
аман алып цалды. Е, жігіттер, азбассыз,
Менің тілімді алсаңыз. Ңұдай сацтар ләледен Хайыр, зекет берсеңіз (Д. Б.).
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(Абай). Қай жаққа кетті ата-ана, алақанда өсірген. Пәруана болып айналып, Бала
үшін өкпе тесілген (Б. Ңож.).
ПӘРМЕН ЕТТІ Бұйырды, жарлыц етті.
Сәуірдің әрбір күні дертке дәрмен, Ңұдайым дәрмен бол деп етер пәрмен. Бір
малы шаруаның екеу болып, Ңыстаудан
ел шығады алуан-алуан. Күлісіп, құшактасып әзіл етер, Әйелдер көш жөнелтіп
кейін ңалған (Ы. А.).
ПӘРМЕНІ КҮШТІ ҚҮДАЙ-АЙ д і н и.
Құдіреті күшті жаратцан деген мағынада.
(«Пәрмвн»— араб сөзі; жарлық, бұйрық
мағынасында). Пэрмені күшті цүдай-ай,
өзің есіркеп, рахметіңді төкпесең мына
пендеңнің күні ңаран! (AT).
ПӘРУАРДІГЕР ЖАР БОЛДЫ д і н и.
«Жаратцанныц», «жасағанның» өзі цолдады. Пәруардігер жар болса, Алые жолға
(Д. Б.).
барамын (ҢЖ).
ПЭЛЕ ЖУЫТПАДЫ Жамандыцтан
ПӘТУА ЖОҢ Тиянацсыз, берекесіз де
цорғаштады, жамандыцты мацайлатпады. ген мағынада. Әлде бұл аят күшін жойды
Ңарағайға ңойған байлап, Және жұмбақ ма? Міне, осы тұрғыдан ңарағанда да құәдемі; Мал айтңан ел: «А, ңұдайлап, ран сөзінде пәтуа жоц. Бір ізді екі басыл,
жуытпа деп пэлені» (Ғ. О.).
түлкінің шиырышла шатастырады (М.
ПӘЛЕҚОР [ЖАНЖАЛ] КӨЗ[-ДІ] Жа- Тоғ.).
ласы дайын даукес, «көргенге көз дауы
ПӘТУАҒА КЕЛДІ Келісімге келісті,
дайын кісі». Бірақ Жұматайдың өзін кім тоцтамға келді. Азалы жиында сыбағалы
дерсің? Сіз деуге бұл еңгезердей үлкен бастарын мұжысып отырып келелі әңгімебойлы, әдемі ңара мұртты, ашушаң, бұлти- лер айтысты; әлгі үш арыс елдің игі ақсаған пәлецор көзді, кекірдей кісі (М. Ә,).
қалдары Ңорьіспайдың асына тоғыз дуан
ПӘЛЕЛІ СӨЗ Жамандыцца, дау-дамай- ел шаңырылсын деген пәтуаға келді
ға толы әңгіме. Қазақтың шын сөзге нан- (С. Тал.).
ПӘТУАЛЫ ЫРЫМДЫ Берекелі жоралбай, ңұлақ та қоймай, тыңдауға қолы да
тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей ұйып, ғы. Ескіден ңалған бұрынғы, Пәтуалы
бар шаруасы судай ақса да, соны әбден ырымды, Адаспастай даңғыл жол (Д. Б.).
естіп ұқпай кетпейтұғыны ңалай?! (Абай).
ПЕДИЯ АЛДЫ д і н и. Өлген кісінің
ПЭЛЕ [БЭЛЕ] ШАКЫРДЫ [ІІІЫҒАР- жаназасын шығарғанда молданыц алатын
ДЫ, ОЯТТЫ, ІЗДЕДІ] Жамандыц-жауыз- алымы. Молда емессің, сокырсың, Зікір
дыцты туғызды, цабындырды, түртпектеді. айтып зарлаған. Жаназа оқып өлгенге,
Әз тұтуға, Сыйласуға Ңалмады жан бір Педия алып жалмаған (Жамбыл).
татыр. Сыпыра батыр, Пәле шацыр, БолПЕЙІЛ [-ІН, БЕЙІЛІН] БІЛДІРДІ Ниет
дың акыр тап-тақыр (Абай). Я өзі пэле ацғартты, ыцылас-ниетін көрсетті. Жүргіншығаруға пысың, я сондайлардың сөзін шінің бәріне бірдей пейілін білдіріп, сонау
«естігенім, білгенім» деп елге жайып жү- бір заманда «Жаңа мырза» деген даңңқа
ріп, айтып ырбаңдауға пысық өнерлілерге ие болуы да рас (ҚЕ).
қосылғандай көрінеді (Абай). Ағайын алПЕЙІЛІ [БЕЙІЛІ] БҮЗЫҢ [ЖАМАН]
май бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін құдайдан тілейді, әйтлесе құдайдан Ниеті жаман, арам ниетті, мысыц тілеу
тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне кісі. Түзелер еді бұл заман, Пейілі бұзыц
бірі пэле іздейді (Абай). Тілін алып барма- пендені, Кетее астынан жер тартып (Б. Ө.).
саң жүмысына, Жазғытұрғы бурадай ады- Ңаршығаңды сала бер, ақын Ңабан! Көкрайған, Сөзі түгіл, ойынан шыға алмасаң, ше ңоян көрінсе пейілің жаман, Маған
Жүріп пәле іздейді әлдеңайдан (А. Ңор.). десең қоянньщ тыңына алдыр Әлі нгүкір
ңұдайға басым аман! (АӘ).
ПӘНИДІҢ ЖҮЗІ Бұл дүниеде. («Пәни»
ПЕЙІЛШЕН [ПИҒЫЛЫНАН] БОЛ
деген о баста — өзгермелі, ңұбылмалы,
опасыз деген мағынада айтылған). Арыс- ДЫ [ТАПТЫ] 1. Арам, цара ниет ісі үшін
тан еді-ау Исатай! Бұл пәнидің жүзінде, сазайын тартты. Гүлбаршын ңызын ап
қашып, Алпамыс дыран теңінен, ҢараманАрыстан онан кім өткен (М. Ө.).
ға кез болып, Тапцандай болды пейілінен
ПӘРМЕНЕ [ПЭРУАНА] БОЛДЫ 1. (АБ). Жаман-жаңсы әр істі Пейілінен адам
Өліті-цүшты; көбелек боп үстіне түсті, жа- табады. Парасатты ер жігіт Жақсыдан
нын пида цылды, айналып-үйірілді. Ңай ыбырат алады (М. Сұл.). 2 Өзіне-өзі істеді.
ңазақты көрсем де, баласы жасырақ болса, Өзі ңылған өкінбес, Күнінде содан тартароның басынан пәрмене болып жүріл, ер- сың. Сіз біл деген бала жоқ, Өз пиғылыцжеткен соң суың тартатұғыны валай? нан табасың (Д. Б.).
ПӘЛЕ [ЖАЛА, БЭЛЕ] ЖАПТЫ [САЛДЫ] Ацтан-ац күйдірді, жамандыц жасады. Бірақ патша саған пәле жабады,— деді (ҢЕ). Ырғызбайдың сотқарлары Базаралыны тура атамаса да, қасында отырған
іні-көршісі Әбдіні қадап айтып «ұры» дзп,
«айыпкерім» деп пэле салыті, жала жауып
отыр (М. Ә.).
ПӘЛЕ [БЭЛЕ] ЖАУҒЫЗДЫ [ЖАУДЫРДЫ] © ПӘЛЕНІ [ПӘЛЕНІҢ ОТЫН]
ӨРГІЗДІ © ПӘЛЕНІ ЖҮНДЕЙ САБАДЫ©
ПӘЛЕНІ ТОҒЫТТЫ [ҚОЙДАЙ ТОҒЫТТЫ] Жамандыцты үйіп-төкті, жауыздыц,
өштік өртін өршітті. Нұртай тергеуде кім
көрінгенді былғап жатса керек. Көбінесе,
Сәметке тісі қайраулы дейді. Оған мың
түрлі пәле жауғызыпты (С. О.). Дұрыс бас
тар басшы жоқ, Әділетке шөлдетті. Татуға өсек жүргізіп, Пэленің отын өргізді
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ПЕЙІЛШ КЕҢ [КЕҢГЕ] САЛДЫ
1. Таршьілық, сарацдъщ етпеді. Кұдай иіп
бүгін бәйбішең пейілін кеңге can ңапты
ғой! (AT). 2. Кеңшілік, кешірімшілдік етті.
Ңабағыңды жөнге сал, пейіліңді кеңге сал,
кешірімшіл бол! (AT).
ПЕЙІЛІН ТОЙҒЫЗЫП ҚОЙҒАН Сұғанацтығы. жоц; жамандыща барүшйтын
адал ниет. Ңұдай пейілін тойғьізып қойған
бір жан екен, болмаса зығырдай нәрсеге
ортақшыл кэп емес пе? (AT).
ПЕЙІЛІ [[БЕЙІЛІ] ТАР [ТАРЫЛДЫ]
Біреуге байлыцты, жақсылыцты цимайтын, біреудегіні көре алмайтын кызғаншац кісі. Енесінен айырып, Жас ботаны
ңылдың зар. Екі жерде зарлатңан Кемпір
мен шалдың пейлі тар (ҢЕ). ¥раным менің
Ңарасай мен Сүйінбай, Өлеңді Ңарасайлай айтамын-ай. Сәлемге келген кісінің
атын алып, Неден пейілің тарылды, әттеген-ай (С. А.).
ПЕЙІЛІ ТАРТПАЙ [П1АППАЙ] ОТЫР
Көңілі соцпай отыр, тәбеті тартпай отыр.
(«Пейіл»— араб сөзі, шабыт, қалау деген
мағынада). Өзім де білмеймін, әйтеуір
пейілім тартпай отыр (AT).
ПЕНДЕ [БЕНДЕ] БОЛДЫ Бейшара,
мүсэпір халге түсті. Ңұдайым айырған
соң ңосағымнан Отырмын... пенде болып
(ҢЖ). Сенің буың хаңикатңа пенде болды,
Молдалар сені көрсе, есі шығып, Сатты
халықты, іздегені сенде болды (М. Ңал.).
ПЕНДЕШІЛІК ЖАСАДЫ к ө н е. Әрбір
адамға тән цылыц, көбіне осал цылыц де
ген мағынада. («Ңұдайдың пендесінде» болатын мүсәпірлік іс істеу деген діни ұғымнан келіп шыққан). Оның колынан келер
не бар дейеің, әйтеуір бір пендешілік жасайды да (AT).
ПЕРДЕСІ ЖЫРТЫЛМАҒАН ¥яң, эдепті кісі мағынасында. Неге ертіп бардың
ду-дуы көп жиынға, әлі пердесі жыртылмаған баланы (AT).
ПЕРІ СОКҢАН [ТИГЕН] д і н и . Жын
ұрған есуас, тентек. Өсекші тіл тұрар ма
сырдан шашпай, Абыройын әрқімнің сөйлеп ашпай. «Хан күйеуі акылеыз, бір есалаң, Пері соцкан жан екен!»— десті, жастай (Б. М.). «Әй, бері кел, тоқта!»— деп,
«Пері соққан жоқ па?»— деп, Тұрады
Манас кідіріп, Батырсынғаы Түғырық
(Манас).
ПЕРШІТЕНІҢ Ң¥ЛАҒЫНА ШАЛЫНСЫН д і н и т і л е к . Айтцаның келсін
деген мағынада. Періштенің цұлағына шалынсын, шырағым. Аузыңа май, астыңа
тай,— деді (AT).
ПЕШЕНЕДЕН КӨРДІ к ө н е. Тағдырдыц жазғанын көрді. Эр не болса Зарлықхан Пешенеден көреді, Пірлері медет береДі (М3).
ПЕШЕНЕСІНЕ ЖАЗБАҒАН Маңдайына бұйырмаған. («Пешене»—парсыша маңдай). Асылы, адал кэсіп маған кәсіп емес

екен. Пешенеме жазылған болды. Торы
аттан енді күдер үз (Ә. Н.).
ПИДА ҢЫЛДЫ Құрбан етті. Толқынын жүрегінің хаттай таныр, Бүлк еткізбес теалайша содса тамыр. Жар көңіліне
бір жанын пида кылып, Білместігің бар
болса, қылар сабыр (Абай).
ПҰШАЙМАН БОЛДЫ
[ЖЕД1] ©
П¥ШМАН ЖЕДІ Қапа болды, жасыды;
цатты мүңайды, цатты өкінді. («Пұшайман»— парсыша кайғы-қасірет мағынасында). Бақеының зікірі мен сілікпесінен
Жәми өліп кете ңоймас. Сэметпен тағы да
кеңесейік. Не керек, пұшайман болдым
(С. О.). Өлтірген кісі пұшайман болып бек
өкінді (БЖ). Атда салдым пыстанды, Мен
кеткен соң атажан, Аңыры жерсің пұшманды (АБ).
П¥ШПАҒЫ [ӨКШЕСІ] ҢАНАМАҒАН
[ҢАНАП КӨРМЕГЕН] Бала таппаған, ба
ла көтермеген (эйел). ¥мсындық болса, қосылғанымызға он жеті жыл боп ңалды,
пұиіпағы 7fanan көрген жоц (Қ. Т.). Он бес
жыл отасі^анда әйелінің өкшесі цанап көрмеді (Т. А.).
ПЫРАҚ МІНДІ © ПЫРАҢТЫ ДҮЛДҮЛІН МІНДІ © ДҮЛДҮЛІМЕН ҮШТЫ ©
ПЫРАҢТЫҢ ЖЕЛ ЖЕТПЕСІН МІНДІ
[МІНІП ҮШТЫ] д і н и. Пырац-періштелер. (Бұл жерде періште ат, періштелер
мініп жүретін ат мағынасында). Ақ жүзіңді көргенше Аман болғыд, Мұңлығым.
Шөлдің тарттым жырағын, Шілтендер
мінер пырағын Және айналып келгенше (М3). Бар қызығын, бар ләззатын
Маған берер жұмақтың. Үшармын, ішіп
шәрбетін, Дүлдүлімен пырацтың (Б. К.).
Мың түрлі жеміс жедім, шарап іштім, Бар
бағын араладым, суға түстім. Тау мен тас
далалыңты еркін кезіп, Пырацтың жел
жетпесін мініп ұштым (Б. К.).
ПЫС ЕТЕРІ ЖОҢ д и а л. Үрерге иті,
сығарға биті жоц (Гур., Маң.).
ПЫСҢЫРЫП ТА ҢАРАМАДЫ Менсінбеді, тэкаппарльщ етті, паңданды. Салбаттың бір де қызы саған пысцырып та царамаған екен (К. О.).
ПЫШАҚ КЕСКЕНДЕЙ © ПЫШАҢ
КЕСКЕНДЕЙ ҮЗІЛДІ [ТОҚТАДЫ, ТЫЙЫЛДЫ] © ПЫШАҢ КЕСТІ ТЫНДЫ Бірден, кілт, кенеттен шорт тоцтады. Өткенмен ғана өлшемеңіз. Келешекпен де өлшеңіз. Пышац кескендей сөз шорт үзілді
(Ғ. Мұс.). Ән талмаусырап барып, пышақ
кескендей үзіле қалды да, ңас ңаңқанша
бұлкынып шыға келіп, аспан кеңістігіне
қайта шарықтап кетті (Ә. О.). Көңіл де айдай ашың. Манағы қарбалас қимыл пы
шац кесті тынған ,(ЛЖ).
ПЫШАҢҢА ЖАРАЙТЫНЫ [ТАТИТЫНЫ, ҮСТАЙТЫНЫ, ҮСТАРЫ, ІЛІНЕPI] Семізі, союға болатыны. Сайлау деген
елге бір бүлік болды, Парланып әкімдер
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пұлға толды. Іріктеп көріктісін пұлға сатып, Пышацца жарайтынын ңырып болды
(Үш ғас. ж.).
ПЫШАҢҢА ТҮСКІР [ІЛІНГІР!] © ТЕРІҢ ЖАЙЬІЛҒЫР! к а р г ы с . Сойьілғыр
деген мағьінада. Жирен атңа зекірмек түгіл, бақырсам да тілге келетін ниеті жоқ.
Егескенге егесетін менде де бір сайтан бар.
«Ңап пышацца ілінгір иттің ғана ма
лы...»,— деп, оны қалай еткенде де
мінбей тынбауға бел байладым (Б. С.).
ПЫШАҚҢА ҮСТАДЫ [ТОСТЫ, ҮСТАДЫ] Сойды; бауыздады. Түйе етін казаң
кем жейді, оны пышацца ұстауға ңимайДы (Ғ. С.).
ПЫШАҢ ҢЫРЫ [СЫРТЫ, ҚЫРЫНДАЙ, СЫРТЫНДАЙ] х а л ы қ т ы қ өлш е м. Жұца; бір еліден едәуір аз деген
мағынада. (Бұл өлшем көбіне жылкы малының қазысын, ет сырты май шамасын
т. с. с. айтуға қолданылады. Осы тәрізді
СЕРЕ ҚАЗЫ, БІР, ЕКІ..., БЕС ЕЛІ ҢАЗЫ
деп те айтылады. Бес елі казыны кейде
ТАБАН ЕЛІ ҢАЗЫ деп те атайды. Мұндағы «табан» сөзі монғолдың табн —«бес»
деген сөзімен сәйкес). Пышац цыры қазысы жоқ жылқыны неге сойғансыңдар?
(AT). Жау ңолынан босап шыкңан тұтңынның пышац цырындай жұка ерніне шаттық оты ойнады, солғын жүзіне таң сәулесі ұялағандай көрінді (Ә. Ш.). Ойбай, ңұдаларым, қатып қалған миыма үлгілерің
пышац сырты сіңген жоқ (ҢЕ). Бірақ, Бәтіш әпкесі онысын жақтырмағандай өз
бойын жогары тұтып, Гүлнардан пышац
сырты ерде тұрғандай болады (Т. С.). Сен
бізге пышац сыртындай ғана бір тілім бересің. Ңалғанын ана күнгідей тағы да
базарға жөнелтпек шығарсың (Ә. Ә.). Көктем күні ңылт етіп кыстың берген барлыі{
сыйлығы — пышац сыртындай қар ерісімен сол аз ғана ылғалдың өзіне көбеңси
ңалған бетпаі? даланың беті де бөріте цалады ғой (Ә. К.).
ПЫШАҢ ҮШЫНАН [YCTIHEH] АУЫЗ
ТИДІ Жайғасып отырып жұртпен бірге
жемей, табацца салуға дайындап жатцан
тамацтан жүре жеп кетті. Өте асығыспын
деп ңазан үстінен пышац ұшынан ауыз
тиді де, жүріп кетті (AT).
ПЫШАҢ ҮСТІНЕН ҮЛЕСТІ Қолмацол, табан астында иеленіп әкетті. Көлеңкеңізден корңады екенсіз ғой... Жасасак
цехтың өзінен-ак жұрт сұраған бағамызды
беріп, колмагңол, пышац үстінен үлесіп
әкетпей ме?— дейді бас инженер Сычевскийге (СҢ).
ПЫШ-ПЫШ ДЕДІ Уац-түйекті айтып,
өсектеді. Тиянақсыз, байлаусыз байңұс
қылпың, Не түсер құр күлкіден жыртыңжыртың, Үғындырар кісіге кез келгенде,
Пыш-пыш демей кала ма ол да астыртын?
(Абай).

ПІШ ІНІ

ПІРГЕ АРҢА БЕРДІ [АРҢАСЫН
СҮЙЕДІ] © ПІРДІ МЕДЕУ ТҮТТЫ д і н и.
Жебеушісіне сыйынып, соларды цуат көрді. Анаң сенің зар болды Ңайдасың, қалқам, Мұңлығым, Сүйедім пірге арцамды.
Жүрген жерім дарқан-ды (М3).
ПІРГЕ ҢОЛ БЕРДІ [ТАПСЫРДЫ] д ін и. Бұл жерде ишан патицасын алып,
жолын цуды деген мағынада. Ел жайын
біліп кансаңыз, Айтайын, құлақ салсаңыз: Кейбіреулер дүрсіп жүр, Жер тәңірісіп кер мағыз. Кейбіреуі — законшік,
Оңдырмассып, берсе арыз. Кейбірі пірге
цол берген, Іші залым, сырты абыз (Абай).
Жұрттың тегеуірінімен әкеңіз пірге цол
тапсырыпты, сонда «агузоны» да, «әлхамды» да жылы жауып қойып, «енді иманымды тілеймін»—дей беріпті гой (С. Тал.).
ПІРДІҢ СӨЗІН ТҮТЫНДЫ д і н и. Әулие-әнбиенің уағызына бас үрды.
ПІРЛЕРГЕ СЫЙЫНДЫ д і н и. Әулиеперіштелерге жалынып-жалбарынды. Бағымды алла ашқын деп, Пірлеріне сыйынды (ҢЖ).
ПІР ТҮТТЫ Бүл жерде ацын мейлінше
цұрмет ету, бас иіп, өзіне үлгі ету мағынасында цолданып отыр. Қазақта аңын бар
ма Сүйінбайдай? Сөздері таудан тасқын
ңұйылғандай. Білмеймін ңайда барын
күшті аруактың, Пір тұттым Сүйекемді
сыйынғандай (Ә. Т.).
ПІРІН ЖАТ ЕТТІ д і н и. Әулиеге, пірге сыйынды. Естісең, айтшы карағым, Ертелі-кеш уакытта Жат етемін пірімді
(ҢЖ).
ПІСТЕ МҮРЫН Кішкене, цыр мүрын.
Жібектей талдап өрген қолаң шашы, Ақңудай суда жүзген көрсең формы. Маржандай отыз тісі, пісте мүрын, Кең маңдай, ңасы қара, өткір көзді (О. Ш.).
ПІТІР АЛДЫ [БЕРД1] Ораза кезінде
малдыц санына царай молда алатын мешіт алыжы. Ңасен молда бір жағынан елдің балаларын оқытады, жұма сайын
жұртты мешітке жинап, имамдық құрады,
ңайыр-садақа, пітір, құшыр жинап алады
(С. 0.).
ПІШПЕ ҢАЙЫРЛЫ БОЛСЫН д и а л.
Сүндетке отырғызған баланың туған-туысцандарына айтылатын тілек (Целин., Ер.).
ПШІТІРІП ЖІБЕРДІ б е й п і л. Сөйлеу
тілінде көресісін көрсетті, жаза берді деген
мағынада айтылады.

т т т г т т т т КЕТТІ Әрі түсті, форымы өзгерді. Бір жаман кәрілікте түссе тісің,
Ауыздан опырайып кетер пішін. Жасында
оймаң ауыз сұлулардың, Өзгертіп бұл кәрілік алар түсін (Ш. Құл.).

р
РАЗЫ [РИЗА, ЫРЗА] БОЛДЫ © РИ
ЗА ТАПТЫ Көңілі тойды; кәцілі цүп ал
ды. Бұл шал бөтен шал емес, кыдыр еді,
Ебін тауып даруға кезі келді. Сөзіне, акылына, дылығына Разы болғаннан соң, бата
берді (Абай). Имансызға бейіш жод, Имандының көңілі тоқ. Разы болар дұдайға.
Ңажылыкты дылған соң (Д. Б.). Дөулет
кетіп біреуден, Біреуге жаңа қонады. Нала
болып біреулер, Біреулер раза болады
(М. Сұл.). Жылдыға бала барғансын, Баурап малый алғансын, Тодсан дұл мен Естеміс Риза тауып далғансын (ҢБ).
РАЙ БЕРМЕДІ Жылы цабац көрсетпеді; ыңғай бермеді. Жоғал деп екінші рет
ақырды бай, Сұрланып әйелі де бермеді
рай. Ңаңғыртқан сен казадты біз емеспіз,
КетІ— деді үйімізден шадылдамай (О. III.).
РАЙДАН ҢАЙТТЫ Ашулы бетінен
цайтып, сабыр сабасына түсті, цаһарынан
кайтты. Ңой, райдан енді цайт! Екеуің
де... Пышағыңды кейін тарт! Тыңда, артыңды байымдап! {I. Ж.). Ңырандардан
бата алып, Ңабатына ердің бе? Райдан
цайтцан. кісідей Мойныңды хадда бердің
бе? (АБ).
РАҢАТҢА [РАҢАТ Ң¥ШАҒЫНА]
БАТТЫ [БӨЛЕНДІ] © РАҢАТ ТАПТЫ
Жан тыныштығьша, жан цызығына бөленді, жаны жайлана тыншыды; цызык дәурен сүрді. Жаздың жайлы тымык кештерінде, манаураған далада бейғам ауылдың
үсті рацатца батып тыныштала калды
(X. Е.). Бұл далай, сіз жүз жаоап отырсыз
ғой десе, оның бәрі есеп емес, өмірде он
рет рацатца батып, кызық көрдім, он жасадым деп соны айтамын десе керек
(Ж. Ж.). Йемене, келгенімді жақтырмадың? Лебіңнен кенет рақат таптым. Келші
бір... қоя тұршы, сөзді тыңда, Ақтаев шын
сырының айтты бәрін (Ң. Б.).
РАҢАТ ІЗДЕДІ Жан тыныштығын,
жан саясын көкседі. Ғылым оқып білгенше, Тыным, тыныштық таппаған. Дүниені
кезіп көргенше, Рацат іздеп жатпаған
(Абай).

РАҢЫМ АЙЛАДЫ Мерейі түсті, кәңілі
жібіді. Наз етіп ғашықтығым айтылған
соң, Көңіл аусын көз жасыма ракым айлап, Михнатты ауыр жүктер мойныма
алып, Бір жанды кұрбандықңа тұрмын
сайлап (Ә. Тәң.).
РАҢЫМ АЙТТЫ Жаны ашыр тілек
білдірді. Өсиетті мен айттым. Әркім оңып
көрсеңіз. Үмітім бар сіздерден, Дұға кылып койсаңыз, Ракым айтып біздерге
(Д. Б.).
РАҢЫМ ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] © РАҢЫМЫ
[РАҢЫМШЫЛЫҒЫ]
ТҮСТІ [КЕЛД1]
Мейірімі түсіп, жан ашырльщ етғі. Мен
жаралы жолбарыспын, Жұрттың атңан
оғы өтіп, Сен есірке, сорлы жаспын, Шын
сөзіме ракым етіп (Абай). Білесің, сен зе
рен, Мен пендеңе Болды деме, Кел, ңарас,
Ешкім сөгіс Айтпас, Рацым цылсаң, кел
ертерек! (Абай). Жетімдер мүндай корлын;
көріп жылаған соң, жасағанның сол жетімдерге рацымы түсіп, мен тірілдім,—дейді (ҢЕ). Рацыжы түсті басына, Көзден аддан жасына (АБ). Бұл сөзіне демпірдің, Енді бала сенөді. Көз жасына жылаған Рацы,иы келеді (АБ). Менің рацымшьілығым түсіп, сендердің биліктеріңді өздеріңе бердім. Енді менен бұйымдарыңды сұраңдар
(КЕ). Сан кісі мұңайсын, Сабырмен шыдайсьщ, Күйемін, жанамын, Еш рацым
цылмайсыц (Абай).
РАҢЫМ ШАҚАТ [ШАПХАТ] ЖОҢ
Мейірім, цайырым, бейіл жоц. Кешегі
жүрген жан досым Айырып оны алдың
сен, Рацым шацат сенде жоц (БЖ).
РАҢЫМЫНАН ҮМІТТІ Қайырымынан
дәмеленді. Жалаңаш елден шыдкан бір
сорлымын, Жалғыз-ак үміттімін рацымыңнан. Басымды алар болсаң, жылдам алшы, Ызғырыд өтіп барады табанымнан
(Ш. Ж.).
РАУШАН БОЛДЫ Гүл-гүл жайнады.
Мал дүниенің опасы, Иман жанның сапасы, Аузыңдағы иманың Раушан болған.
нұрмен тең (Д. Б.).
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РУХЫН

РӘСУА БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] © РӘСУА- ды, Ңолын шеш, ризалыц ал, мына жастан
СЫ ШЫҢТЫ Ысырап етті, берекесі кетті, (Абай).
текке, босца шашылды.— Бидайымызды
РИЗЫҢ АСТЫ д і н и. Бұйрыцты дәмі.
таптамайык, бүлдіріп алсақ жаман болады. Босңа рәсуа болады. Сен басын сынды- Бір тәңіріден баска да еркіндік жоқ, Баррып алма, менің ізіммен жүр. Бір бидайды ша жанның ризалық асын тәңірі берер
сындырсаң, әжем жібермейді ендігәрі! — (М3).
деді Асан Үсенге (М. Ә.).— ... Жерге түсіп
РИЯ ЖАСАДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫ] Сыртсынып, тапталып жатңан бидай бастары- тан көңіл жыцпастыц цалып көрсетті.
ның ңалғаны бар. Бірақ оны жиып алып Ұнатпаса да рия жасап үндемеді (AT).
болмайды. Әуелі пісіп жетпеген көк би
РИЯ ТОНЫ Қолдан жасалған сыпайыдай. Екінші — топыраңқа тапталып текке
рәсуа боп қалған (М. Ә.). Бекерден бекер лыц, жасанды мінез цалпы. Малға басым
ңұйқалы адырларды аяусыз айғыздап, имеске, Рия тонын кимеске. Кісі ңұрметін
рэсуа цылдыц қой,— деп өршелене түсті сүймеске, Өз ісіме тимеске, Кісі тіліне ер{Т. Ә.). Түлкіден де қағылып, касқырды меске, Кәміл уагда етілді — дедім (С. Т.).
сорға түсіріп, мүлде рәсуамыз шығып
РУХЫН КӨТЕРДІ ЛСігерлендірді, әруңайттың (С. Б.).
актандырды. Екі алып күрес аренасына
РИЗАЛЫҢ АЛДЫ Ыцтиярлығын, келі- шығып, дөстүр бойынша ңол алысңан кезсімін алды. Аңсақал, іс ңыласыз ойланбас- де, орысша, ңазақша, татарша кұттықтау
тан, Жаннан ңорқып ңашпаушы ек, қара сөздер бұлардың рухын көтеріп, жігерлентастан. Ңұдай сүймей бұл істі, бізге сал- діре түсті (М. Тан.).

с
САБАҢ АЛДЫ Үйренді, тәлім алды.
Сол басшысын жоғалтқан, Тоңар мұздап
сан жүрек? Сабац алған, окыған, Сарнар
жырын жеткіншек (Ғ. 0.). Шоңан ұлы
орыс халкының азатшыл демократиялыв
жолдағы әдебиеті мен философиясынан
сабау алды (М. А.).
САБАҢ БОЛДЫ Қорытынды иіығарарлыц ойға келді, ескерерлік ой салды. Бұл
оқиға Ғабдоллаға үлкен сабақ болды, түнімен ұйқтамай, ойланып шықты, таң біліне көзі ілінді і(С. Шәр.). Орнымнан алынуым мен үшін сабац та болды (Ш. X.).
САБАҢТЫ ЖІБІ ҢАЛМАДЫ Іліп алар
тугі цалмады, дүние-муліктің бәрінен. айрылды.— Жоқ, иесі Тәңірберген. Сабакты
жібі цалмасын. Ңазір... осы ңазір апарып
бер (Ә. Н.).
САБАҚТЫ ЖІП АЛМАДЫ Зэредей
зат, бұйым алмады, меншіктенбеді. Өз басым сабацты жіп, тіпті, алмаймын. НІырағым, көңілім тойды сізді көріп (ҢКБС).
САБАҢТЫ ИНЕ СӘТІМЕН Орайы келіп, зәуі түскен іске айтылады.
САБАН ТОЙ Егінді орып, бастырып
болғаннан кейін өткізілетіи мереке. Әдеті
Дағыстанның болған салты, Жылында —
егістен соң барльпс халкы, Жиналып бір
тамаша өткізеді, Сабан той аталатын мұның аты (И. Б.).
САБАП ЖҮРЕ БЕРДІ G САЛЫП ¥РДЫ ДА ОТЫРДЫ Аялсыз, тынымсыз цатты жүрді де отырды. Соны айтты да шал
сабап жүре берді, Бір өзен жатыр екен
соны өрледі, Өзенді өрлегеннен бір айырылмай, Дәл бесінде ұшыртып тауға келді
(Абай). Екі атты кісі мынау кең жазықта
күн бойы салып ұрды да отырды (AT).
САБАСЫНА КЕЛДІ [TYCTI] 1. Су бұрынғы цалпына келіп, арнасына толды.
2. Ашуы, ызасы басылып, саябыр цалыща
келді. Тасқыны басылып, ызғары кайтсын,
ашуы сабасына келсін (М. Ә.). Аздан кейін
ду басылып, жұрт сабасына түсіпті де,
үлкендете сөйлепті (ҢЕ).

САБАСЫНА ҚАРАЙ ПІСПЕГІ, МАР
ТЫНА ҚАРАЙ ІСКЕГІ Бірі-біріне ұңсас,
мінездес, сайма-сай келеді деген мағынада.
САБАСЫНАН НІЫҢТЫ © САБАСЫ
НА СЫЙМАДЫ 1. Су ернеуінен, арна цалпынан шығып, асып кетті; тасыды.
2. Ашу, ыза кернеді, шектен асып кетті.
Шынында да Жұмабек бұрын едәуір «сілтеп» жүргеи кезінде кей кештерде сабасынан шығып, оғаш мінез, дөкір ңылыктар
көрсетіп алатын (Т. А.).— Лейтенант Ңайсаров маған корлық істеді. Ңайсаров атын
атағаннан-аң сабасынан шыццан Уәли
сөйлеген сайын өршелене түсті (Т. А.). Даламыз да, каламыз да, көшелер де толы
Вуаныш. Шалңар шаттық сабасына сни
май тасып төгіліп жатты (Ә. И.).
САБАТ ЖЕР Саялы салцын, сазды
шалғын. Алғанға акылыңды айт айнымаған, Шаң болмас сабат жердің ордасындай. Ашудың арты — ашық өткіншідей,
Түнеріп жаумай тынбас бұрңасындай
(О. Шор.).
САБЫНДАЙ [САБЫНША, НІЛДЕЙІ
БҮЗЫЛДЫ Тез айныды, күрт өзгерді.
Басшысы болмаған елде елдік бар ма? Сағымдай кұбылып, сабындай бүзылып іріпшіріп өте барады да (М. Ә.). Мен Мұратпен
біраздан бері жолдаспын. Мысалы, сенімен көңілдегімді жасырмай сөйлесем... Ал
Мұрат болса, кейде тым жақсы да, кейде
титтей нарседен сабындай бұзылады
(Т. А.).
САБЫР ҢЫЛДЫ [ETTI] © САБЫР
[ШЫДАМ] СУЫН ҢАУҒАЛАДЫ Шыдамтөзім білдірді; асьіғыстыц жасамады.
Жалғызың зарлап тұрғанда, Саспай, сабыр цылғаның, Жалғызда мейір жоқ де
ген, Мейіріңнің жоқтығы (АБ). Қайыры
болсын халңыңа, Сабыр кыл, ойла келмесін. Ңарияң келіп жырлап тұр, Еңбегі сіңген ер үшін Батырың өтті Бөгенбай (Б. Ң.).
Ңұбылып тұрған қызыл гүл, Қуарса, кетер
мәнері. Сабыр кылсац жетерсің, Ңүданьщ
болса бергені (ІІІ. Қ.). Көзіме жас бер жы-
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лайын, Шыдам бер, сабыр цылайын
(Абай). Атуға мылтығымды ыңғайландым,
Шу етті атсаң біліп ңалады деп, Сабыр
етіп атпадым, тілін алдым (Д. Е.). Күйдірді түскен ұшңын ғашың майын, Ауданы
үлкейеді сағат сайын. Жалыны көпке бармас басылар деп, Ол отқа сабыр суын цауғалайын (М. С.).
САБЫР СУЫ САРҢЫЛДЫ [ТАУСЫЛДЫ, ТҮГЕСІЛДІ] 0 САБЫРЫ БІТТІ [КЕТТІ, ҢАЛМАДЫ, ТАУСЫЛДЫ] Шыдам-төзімі құрыды. От сөнбей тугесілді сабыр
суы, Ңауғаға көтерілді ғашық туы. Ішімде
қатты жанып, ңайнатқан соң, Ақылдың
көзін шалды нәпсі буы (М. С.). Түріңнен
білдім көңілің кеткендігін, Сипаты қыздың
сарсаң еткендігін, Ішінде не барлығын
көзің айтып, Сабырыңныц білдіріп тұр біткендігін (М. С.). Күлгенде отыз тісі қатарланған, Адамның сабыры цалмас оны көрген. Ақ екен ақ інжуден отыз тісі. Сәдеп
пен кымбат пұлға шеттен келген (М. С.).
Таластың суын жалдады; Ақ күмбезге
жеткенше Бір сабыры цалмады. Суды кешіп өтті де, Ақ күмбезге жетті де {Манас).
Әбігерлік басып, өзімен-өзі болып жүр.
Ашуланып лсурген жоң, әлденеге сабыры
кеткендей (М. Ғ.). Ойымнан ой бөліп, Ңозғадың тамырды. Көңілге тік келіп, Кетірдің сабырды (Абай).
САБЫР ТАЯҒЫНА ТАЯНДЫ Шыдамды таяныш, сүйеніш етті. Әркімнің ішкі
сыры аллаға аян, Сабырдың таяғына
мықтап таян (М. С.).
САБЫР ТҮБІ — САРЫ АЛТЫН Шыдам-тағат арты жацсылыц; шыдам аяғы
игілік. Сап, сап, көңілім, сап, көңілім!
Сабыр түбі ■
— сары алтын. Сабыр қылсаң,
жайыңды Білер ме екен бекзатым? (Абай).
«Сары алтын сабыр түбі» деген, қалңам,
Сырыңды ешбір жанға шешпе деген. Алтынды жел қайығың табылмаса, Тұңғиық
Ніл дариясын кешпе деген (А. Қор.). Тарығып келген екенсің, шырағым. Сабыр
ет. Сабыр түбі — сары алтын, сарғая жетерсің мұратқа. Рас, шыдамның да шегі
бар ІНектен де асқан шығар, сонда от
алып, қамысңа кіргенмен, не табарсың?..
(Ғ. Мұс.).
САБЫРЫ МОЙЫМАДЫ Шыдаж-тағаты таусылмады; тағат кып шыдады. Мұстапаның сабыры сонда да жойыр емес.
Ойын аяқталған соң ғана әйеліне кулімсірей жауап қайырды (Ғ. Мұс.).
САБЫС БОЛДЫ д и а л. Әбігерленді,
эрлі-берлі сапырылысып жүрді. Ол сабыс
болып жүрді (Ңост., Жан.).
САБЫҚ Ң¥ЛАҢ д и а л. Салпац цүлац. Мынау бір сабык нүлац бала екен
(Ң. орда, Арал).
САҒАҒЫНАН ҮЗІЛГЕН Әсем, сүлу
деген мағынада. Түгі қама құндыздай,
Көзі шолпан жұлдыздай, Тұлпарымды
маңтайын Сымбатына тоқтайын: Сағағынан үзілген, Жал кұйрығы сүзілген Кірпі-
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гі қарыс төгілген (Н. Б.). Домбыраның са
бы да қатты ағаштан жасалыпты, өзі же
не де ерен ұзын, құлағына қарай бірте-бірте жіңішкерген арғымақ аттың мойнындай
сағағынан үзіліп тұр (Ғ. С.).
САҒАТЫ БІТТІ [ЖЕТТІ[ Өмірі таусылды; тірліктегі мерзімді, өлшеулі күні
жетті, өлді. Сағатың бітіп can қылар, Жальгнсақ пұрса бермейді. Ай, беклерім, өлшеулі біткен дем болса (Б. Ө.).— Рай-Райжані ...Елаға... Сірә, менің сүректі сағатым жеткен шығар (Ә. Н.).
САҒЫМДАЙ ҢҮБЬШДЫ Әр түрлі күйге түсті, өзгерді, can саща цұбылды. Басшысы болмаған елде елдік бар ма? Сағымдай цүбылып, сабындай бұзылып, іріп-шіріп өте барады да |(М. Ә.).
САҒЫМ ҢУДЫ Ңол жетпес нәрсеге үжтылды, алдамшы нәрсеге кол созды. Ңайным, сағым цуып барасың. Тоқта. Мен мына Байсейіттің үйінен шыңтым (Ғ. Мұс.).
Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, Құмарпаз
боп мактанды куып кетпе. Жұртпен бірге
өзіңді қоса алдасып, Салпылдап сағым
цуған бойыңа еп пе? (Абай).
САДАҒА БОЛДЫ Құрбаны болды. Көзі түсті балаға, Бірден жылап екеуі Баладан болды садаға (ҢБ).
САДАҒА [-СЫ] КЕТ [КЕТКІР!] қ а рғ ы с. «Алтын көрсе періште жолдап шығады» дейді. Періштеден садаға кеткір-айі
Періште алтынды не ңылсын, өзінің көрсе
кызар сұмдығын қостағалы айтқаны
(Абай). Шешеден садаға кет! Жоғал үйімнің маңынан, көрінбе көзіме!.. Осы ңалада
басқа ңатын ңұрып калцы ма? Нең бар
еді, менің келінімде (М. И.).
САДАҒАСЬІ [САДАҒАЩ БОЛАЙЫН
[КЕТЕЙ1Н] Құрбаның болайын, шыбындай жаным сенің жолыңда болсын деген
мағынада. Жүзтайлак: Сәулем, жалғыз
тілегім, Не тілесең садағац болайын өлтіртпе! (М. Ә.). О, садағаң кетейін! Шешеңнің есі-дерті бір келін емес пе? (Қ. Сат.).
— Мен бәрін де тыңдап отырмын. Ой, жарықтыгың құранның бәрін жатка соғадыау... Сөзінің шірінін айтсаңызшы, кейде
балкытып ұйңтатып жібереді. Әй, садағасы кетейін Асқар-ай, ондай бауырмал, ондай көпшіл жігіт дүниеде сирек шығар!
(С. М.). Үлпанжан, садағаң кетейін, айыбы құрсын, әкеңе байлағаным болсын
(Ғ. М.). Жүз тура жолдағьіларды шатастырушы кісі бір кисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін (Абай).
САҒЫ СЫНДЫ [ҢАЙТТЫ] © ТАУЫ
ҢАЙТТЫ [ШАҒЬІЛДЬІ] Беті цайтты, мойып цалды; көңілі цайт болды. Иесі Батыраш бір кеппе кеуде, Үркөппе, томырық
мінез, намыс берме, Осы аста сағы сынып.
бағы тайса, Ол өзін дап-дайын тұр өлдім
деуге (I. Ж.). Мына жотасы көрінген екі
сөздің екеуі де біздің елге жайсыз: біреуін
ұстасаң — елдің сағы сынады, бірін ұста-
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саң — зықысы кетеді (М. Ә.). Бұл шайқаста сағы цайтцан жау бөлімдері кейін шегініп барды да, тың куш қосып, екінші бір
шепке лап койды (Ә. HL).
САДАҢАҒА ШЫҒАРДЫ Керектен,
есептен, санаттан шығарып, цатарға қоспай цойды. Бұл ел оны баяғыда-ақ садакаға шығарған, шірігөн бір жұмыртка деп
ңойған (AT).
САДАҢ СЫРТТЫ КҮПШЕК САН Домбыт жарау, сом түлғалы ат. ИІыга адмассың ұмтылып, Шығам деген өріңе! Садак
сыртты күпшек сан Тобышақ атты жайламай (Д. Б.).
САДАҢТАН ТАРТЦАН ОҚТАЙ Түптүзу, түп-тура, тіп-тік. Ақ бөрте кетті кұптиып, Садацтан тартцан оцтай боп. Цан
га сусап... тұр, Обатұғын оптай боп (Д. Б.).
САЗАЙЫН [САЗАСЫН] БЕРДІ [ТАРТЦЫЗДЫ] Жазалады, көресісін көрсетті.
Жиналған жұрт Айтжанға «Алмашы дейді мазамды!» Не қылдың, бэлем, деп иттер, Берерміз дейді сазацды! (С. С.). Енді
олар жау солдаттарының — сидиған бидайыңтардың сазайын беріп, турап өтпек
(Б. С.). Кез келсе қайғы қат-ңабат, Ңаңғыртпай коймас адамды. Ңасиетсіз туған — ол да жат, Күңкілдеп берер сазац
ды (Абай). ... Күреңбай риясыз көңілден
(Нұртайға) бір сөз айтып калды: — Сізден
бағы асңан кім бар бұл елде? Жау деген
не сізге? Тыйым салмайсыз ба? Сазайын
тартцызбайсыз ба? (С. О.). Бұлар бүлдіруші зиянкестер еді, осыдан соң үзамай-ақ,
әшкереленіп сазайын тартты (Ғ. С.).
Аңын: Сен Тотыға шүйіле берме, Мұрат.
Тоты (Мұраттың құлағына): Шьщқан соң
сазацды тартарсың (М. И.).
САЗҒА ОТЫРҒЫЗДЫ ЛСер соктырып
кетті. Менің де алдымда толған телеграм
ма. Бұлар бізді сазға отырғызады (С. Ад.).
САЙБАҒЫСТАП ҮСТАДЫ д и а л.
Сындырмай устады, таза үстады. Қарағым^ау қазанды сайбағьістап ұстасаңшы?
(Ң. орда, Арал).
САЙДА САНЫ [Қ¥МДА 131] ЖОЦ
1. Үшті-күйді жоц, дерексіз. 2. Берекесіз,
елеусіз, есетіте жок. Сайда саны, цұмда ізі
жоц әлдекімдерге сонша әлек болғаны несі осы Абайдың? «Бояушы, бояушы»
деп, саңалын бояп барады-ау, осы,— деп,
Семен болыс тістене түсіп, ңатты ызаланып отыр (М. Ә.). Тәкежан Абайға ашуланып: — Сен осы сайда саны, күмда ізі
жоц қайдағы бір ңұнсыздарды «ел»,
«жұрт», «көп» дегенді қашан ңоясың?
(М. Ә.).
САЙДА САНЫН, Қ¥МДА ІЗІН ҢАЛДЫРМАДЫ Түк калдырмай, орнын сипарлыц етіп жоц етті, цұртты, жойды. Қалдырмай сайда санын, цұмда ізін, Талқанда, жер дүниеден жоғалсын сұм (Жамбыл).
САЙДАУЫТТАЙ [САЙДАУЫЛДАЙ1
КІСІ ГЖІГІТ] © САЙДЫҢ ТАСЫНДАЙ

Күшті, жарамды, сацадай сай, іріктелген
деген мағынада. Сол ңаланың іргесінен
сардар басы сұлтан Санжардың сайдауыттай жігіттері жауға ұмтылған,— дейді
Мұзафар да қыза түсіп (С. Мәу.). Еріткен
есепсіз көп дивизиясы, Сакадай солдаттары сайдың тасы Бастаған батыр ңолды
Әлібидің, Ңырықтың ортасынан аскан жасы (О. Ш.). Ана сүті аузынан кетпеген он
жасар баланың сөзі сайдың тасындай кесек жатыр (С. О.).
САЙ КЕЛДІ Тура, дэл, үцсас, бірдей
соғып жатыр, тең келді. Поэманың Шума
ны, өлең жолдары, буын өлшеуі, колданатын акындьщ сөздігі — бәрі де шешендік,
нактылык жағынан Караганда, Абайяың
ақындьщ өнеріне сай келген (М. Ә.). Жігіттің қол күші мен бой ңайратына, икемі
мен орамдылығына аты да сай келсе, өнердің шыңын сонда ғана көресің! (М. Е.).
САЙЛАП АЛДЫ 1. Әзірледі, даярлады. Әр ауыл екі-үш кең шананы көк шөпке толтырып сықап алысты. Жол жүретін
ер-азамат, әлуетті әйелдер болса азыңтарын, киімдерін сайлаті алды (М. Ә.). 2. Таңдап, іріктеп алды. Жігіттерді сайлап алып,
түнделетіп жүріп кетті (AT).
САЙРАН ЕТТІ [Ң¥РДЫ, ҢЫЛДЫ,
САЛДЫ] Қызыц-думанға батты, ойын-сауыцпен жүрді. Жігітке сайран етіп жүрген артық, Жігіттік бір кеткен соң, келмеп
қайтып. Дүниеде үйде жатып, босқа өлгенше, Жан-тәнің бірдей жанып күйген артық
(Б. Ңож.). Ал, дүние, өтеріңді біліп едім,
Білдірмей еерілікпен жүріп едім, Бұл күнде арың койдан бағам кейін, Үш жүзді
сайран цылған Біржан едім (Б. Ңож.). Енді (Дайыр) кешелер жәрмеңкеден кайтып
келе сала Мөкеннің «Абай» аулы жастарының ортасында көптен сауың етіп, сай
ран салып жүргенін естиді (М. Ә.).—...
Мырза жокта екеуің бір үйде оңаша жатасың. Мырза «күзетшім»— десе, қызыл токал «шұнағым»— дейді. Сал сайран!...—
деді Тоқбай Таймасңа (Ғ. Мұс.).
САЙРАН ЖЕР © ЕСІЛ ЕЛ, САЙРАН
ЖЕР Қызығы, тамашасы мол, аяулы мекен-жұрт деген мағынада.
САЙ СҮЙЕГІ СЫРҢЫРАДЫ [ШЫМЫРЛАДЫ] 1. Тұла бойы ауырды. Ең жаманы, тоңған денеге таяң тез батады екен,
содан сай сүйегім сыркырайды (Р. Мұс.).
2. Тула бойы тітіреді; жүйені босатты.
Көз салсаң әннің көркіне, Ән Жамалдың
еркінде, Сай сүйегің сыркырар, ІНыркаса
Жамал желпіне (Ң. Ай.). Мынадай ңорлыкты көрсеткенше, жанымды ңинамай,
біржолата өлтіріңдер, қаным сұраусыз
болсын. Болмаса, колымды босатыңыз өзім
өлейін! — деп, мұсылман адамның сай
сүйегі сырцырағандай, зарлап кеп жалынып еді, оны ңазаң ңайдан ңабылдасын?
(С. Т.). Маңұлбайдың артына белгі тастамай көк балдырғандай арманда кеткен
жайларын, Әйгерімнің ендігі қосып алған
қаралы әні егілте сездіреді. Сай сүйекті
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шымырлатып, барлық көзден жас ағыза
тебірентіп еді (М. Ә.).
САЙТАН [ШАЙТАН] КІСІ 1. Мінезі
түрацсыз, берекесіз. Қойшы, соны! Шай
тан кісі, оп-оңай бұлт бере салады (AT).
2. Біреудіц жынын цағып алатын өткір.
Мен ңазақпын, ңара көз сайтан цызбын,
Сөйлей ңалсам тілімнен бал тамғыздым
<Ж. М.).
САЙТАНЫН [ШАЙТАНЫН] ҚАҢТЫ
[БАСТЫ] Жуасытты, желігін тыйды. Төре сайтан болғанда көп періште Бір сайтанды цаццандай пері емес пе? Жазықысы жегенің ұрлық еті, Бұл жегенің боцтіенен тең емес пе? (С. А.). Келіп ңалған
жүйеге Сөз мәнісін байңады. Басында
ңазаң тасса да, Басылған екен сайтаны
(ҚамБ). «Ңайран» да «ңайран» айтары,
Ңалтылдап қауға сақалы. Басылған желік сайтаны, Баяғы бейпіл маңалы
(Ж. М.).
САЙТАНЫ [ШАЙТАНЫ] ҰСТАДЫ
Жыны цозды, ашуы келді. Сен жок, жерде қатыныңды сонша меншіктеніп, сені
Балуан Шолаңтың сонша басынғанына
сайтаным үстап кетті і(С. М.). Осыны
Мақтым айтады, Ойланып басын шайңады. ¥стап отыр сайтаны. Тезірек істі
бітірген, Бүгін-ертең кайталы (ҢамБ).
САЙЫНҒА ШАПТЫ Думанды, дүбірлі жарысца түсті деген мағынада. Шабаны жүйрік тұлпар боп, Сайынға шауып
шаңдатты (Д. Б.).
САЙЫП [ТҮПТЕП] КЕЛГЕНДЕ До
рыта айтцанда. Пайдалы еңбек деп біз,
сайып келгенде адам тұрмысын жақсартатын еңбекті айтамыз (М. Ел.).
САЙЫП ҚЫРАН Беті қайтпайтын ба
тыр. Бауыржан, Балташ, Мадияр Салалы
сайдың тасындай, Нар кескен аямас
асылдай, Сайып цыран ерлер бар
(Н. Байм.).
САЙЫСҚА ТҮСПЕГЕН © КӨКПАРҒА
ТҮСПЕГЕН © КӨКПАР ШАППАҒАН, ДОДАРА ТҮСПЕГЕН Тартысца, айтыска түсіп, күш сынаспаған.
САҢАДАЙ САЙ [ТҮРДЫ] © САҢАДАЙ САЙЛАНДЫ Іріктеліп дайын түрды; цамсыз боп дайындыц жасады. Күреңбай елең-алаңнан тұрып, сацадай сайланып алды да, сыныд ыүйіз ңара ала
сиырға бас жіп тағып, оның ңызыл қасңа
бұзауын қасына әкеп қойды (С. О.). Абдығапар Шоңқа қаңтарсыз күнде ңалтырап,
кәрі аруақты тербеткенге елді үйытып,
ер-азаматты сацадай сайлап жүр екен десем, бос ңалтырау ма еді? (Ш. X.). «Күт,
асыкпа, жақындасын, Өткізбейміз, дейді
саспаі» Сацадай сай жиырма лашын Не
сөйлесін онан басқа (Д. Ә.).
САҢАЛДЫ БАСЫМЕН © САҢАЛЫ
САПСИЫП Үлкен басымен, дап-дардай
боп, үлкен, басын кішірейтіп. Алып-ңашты өсек-өтірікші деген осындайдан шыға29-160
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ды-ау. Бала емес, сацалды бастарымен
сонша үркітпесе несі кетеді екен? (М. Ә.).
Асңаржан, ерініп жүрмін және сацалым
сапсиып оқып отыруға ұялдым (С. М.).
САҢАЛДЫ ҢОЛДАН БЕРДІ Үп-үлкен
басымен үятца цалар, намыс келтірер,
еседен цағылар іс еткенде айтылады. Әй,
бәріміз сапсиып, бізге ақыл салар деп
отырғанда, істі бітіріп қойыпты, не керек,
сацалды цолдан бердік! (AT).
САҢАЛДЫ ҢУ [Қ¥Л] ЖАРЫТПАС
к е к е с і н. Кәнігі кісінің жылпос әрекеті
туралы айтылады. Сацалды цүл жарытпае сенің иегіңе біткен бес тал ңылшығьщнан кімге пайда бар? — деді Есенбек
Күдеріге (М. И.).
САҚАЛ СИПАП ҚАЛДЫ Алданып,
құр алацан отырып цалды. Әулие, әулие
деп әукесі түсіп еді, әулиесі атын мініп
кетіп, сацалын сипап цапты (AT).
САҢАЛЫН ЖҮЛДЫ Күйіп-пісіп ашуланды; өзін жерлей күйіп-пісті. Саған
аңылдасқан мен де аңымақ деп, онан жаман сацалын жүлды (С. Т.). Жаңсылардың баласы, Жаман болса, жараңдар,
Сацалын жүлып жылайды, Әбден ыза
болған соң (Д. Б.). Жануар, жаз жайладым, күз жайладым, Сыртына қызды
ауылдың көп байладым. Ңұлагер мерт
болды деп естігенде, Жүлдым да сацалымды ойбайладым (А. Ңор.).
САҚАЛЫН САТТЫ
[БҮЛДАДЫ]
Қарттығьм, жасы үлкендігін, сацалының
ағын көлденең тартты. Бүлдайсың жөнсіз
жерге сацалыңды, Сөйтіп-ақ жүре бермей
жайларыңа (С. Т.). Сацалын сатцан кэріден, Еңбегін сатңан бала артың. Бақпен
аскан патшадан, Мимен асқан қара артық
(Абай).
САҢАЛЫ ӨРТЕНДІ Үлкен басы үятка цалды. Жолыкпайды, беті күйіп, сацалы өртеніп отыр онсыз да,— деді (AT).
САҚАЛЫ ШЫҒЫП ЖАТ БОЛДЫ
Өсіп, ер жетіп, өзімен-өзі болу мағынасында. Тебінгі терге шірімей, Терлігі
майдай ерімей, Алты малта ас болмай,
Өзіңнен туған жас бала Сацалы шығып
жат болмай (М. Ө.).
САҚИНАСЫ БАР Үстамалы бас ауруы
бар. Сацинасы бар кісідей неге тырыса
ңалдың (AT).
САҢ ҚҮЛАҚ Сыбысты есіткіш. сезімтал сезгіш (ит). Ңозының жамырағанык
Байторының сац цүлағы бағана сезген.
Жас баласы «ұйқысы ңанбай ерте кетіп,
далада ұйктап ңалып жамыратты ма, не
тайдан жығылып қалды ма» деп жатыр
еді (М. Ә.). Саптаяқ бүны ңостап: ... «Соның жылңысында жүрген ңандай сац цүлағы болса да, біз цицу салып тиіп кеткенге шейін дабырымызды аңдамай ңалатын бір сәт боп тұр».— деді (М. Ә.).
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САҢТЫҚТА ҢОРЛЫҢ ЖОҢ Абайлап
жүрген абзал деген мағынада. «Бөжей өзі
шоши ма? Не болмаса, сацтыцта цорлыц
жоц дей ме? Әйтеуір, кеше кешке бара
жан күйер ағайынын шақырып, арыздасып жатыр дегенді есіттік»— депті (М. Ә.).
САҚЫ АУДЫ д и а л . Көңілі цалады;
барғысы келді. Сағынған соң сақым ауып
саған келдім (Жамб., Шу).
САЛА Қ¥ЛАШ х а л ы қ т ы қ өлш е м. Негізінен үзындык өлшемі — цүлаш созым, екі цол саласындай. Өгіздерді
санаоа сексен екен, бәрі де атан түйедей, сала цұлаш муйізді, өңкиген жануарлар (С. М.). Ңос ңұлағы ңұраңтай, Тұяғы
құрыш болаттай, Сала цүлаш мойыны,
Жібек баулы қынаптай, Тістерінің бедері
Тісеп қойған ңайраңтай (Н. Б.).
САЛҒАН БЕТТЕН [ЖЕРДЕН] Шу дегеннен, «а» дегеннен, бірден. Оразбай
Дайырдың хабарын естігенде, жын буған
бақсыдай бүлінді. Салған жерден ауызға
алып, қиянаттап, айыптап сөйлегені жалғыз Абай болды ;(М. Ә.). Ақанның інісі
Ақжан да алып денелі, біраң қара торы,
шағын сақалды судыраған кісі көрінеді.
Салған жерден үйіріле, қазбалай амандасып, Аманды әңгімеге тартып барады
(Ғ. Мұс.)- Бұл тойға шақырумен келіп
едің, Нешеуді менен бұрын жеңіп едің?
Атымды салған жерден. «Тәбия» деп, Сен
өзің мені ңайдан көріп едің і(Айтыс).
САЛДАҢЫ ҢАР! ц а р р ы с. Бүл екі
сөздіц әрцайсысы (салдацы, цар) «жезөкше» әйел мағынасында: бірац ауызекі
тілде сөздің салтына айналып кеткен,
үрыс-керісте талғаусыз цолдана береді.
Ңыз болмай ңызыл итке мінгескір, сал
дацы цар, көрсетейін тойды, тойшысын
көк шұнаңтың (AT).
САЛДЫРАП ҢАЛДЫ Шаршап, талыті,
дәрменсіз болды. Кешегі қатты жұмыстан
кейін ңолым салдырап цапты (AT).
САЛДЫР САЛАҢ Істі калай болса,
солай істей салатын берекесіз, үцыпсыз.
Болмасын бай ұлындай салдыр салац Жүр
едім ңайтейін деп сені сабап. Сенсіз де
доп ойынға бала жетер, Бүгіннен ңалмай
барып оқы сабақ (Б. М.).
САЛИҚАЛЫ ҢЫЗ БОЛДЫ Ер жеткен,
естияр, ой тоцтатцан цыз боп өсті. Өспей
кеткір сұм басым, Он төртіме келгенде,
Салицалы цыз болдым, Жібектей шашын
талдаған і(А. Аз.).
САЛКЫН АМАНДАСТЫ Селцос цана
сәлемдесті. Ол бұған әуелі анықтап за
дала ңарап таныды да, бірак зорға ғана
бас иіп салцын амандасып қалғандай тез
бұрылып кеткен-ді (М. Ә.).
САЛҚЫН ҢАНДЫ 1. Қызбалығы жоқ,
байсалды. Өмір деген жазғы тұрғы жаңа
бұл, Бүгін тұман, ертең болмав ол жарың.
Үмітті боп тез қүтылып кетуге, шыдамды
бол салцын цанмен карсы алып (Ш. И.).

2. Нем кетті, селцос деген мағынада. Та
ры бір цынжыларлық жай — өрбір шырарма туралы өз ойын орагытып, баспалап айтатын сыншылардың макалалары
салцын цанды, битарап сезіммен жазылады і(Е. Ы.).
САЛҢЫН ҢАРАДЫ Ренішті, жылы
шырайсыз жүзбен назар салды; жацтырмады, немцүрайдылыц көрсетті... Соңғы
сөзінің тұсында Жандос пен Карповқа
салцындау царап, қою ңасты қабақтарын
түйе түсіп сөз тастаған (М. Ә.). Жамандык жаңсылыңқа царар салцын, Долығы
тез басылып, қайтар варңын. Ұлыңка
қошеметшіл кұл сықылды, Ңатерге аяқ
баспас, көрмей артын (Абай).— ...Атаананың көсібін қадірлемеу, өз мекенің
колхозға көмектеспеу, колхоз тіршілігіне
салцын царау — ңатты өкіндіретін іс
екен, балалар,— деді Жаңыпбек (М. И.).
САЛҢЫН ОЙЛЫ Қызу-цызбасыз, байыпты деген мағынада. Арманның өлімі
жөнінде өзі тәрбиелеген жастарға ұстаз
гана емес, апа, ана төрізді үлкен кең
жүзді, бурыл шашты, салцын ойлы, сарғыш көзі бар мұгалима Мәдина соңгы
сөзді, Әсияны түсіне отырып сөйледі
(М. Ә.).
САЛҢЫН САЛДЫ д и а л. Кесірі тиді.
Үлкен ңызы науңастанып жатыр екен,
салцын салды ма ifа лай? |(Ң. орда, Арал).
САЛҢЫН СӨЙЛЕДІ Реніш сызын айтты деген мағынада. Ол і(Әсия) әуелі үнсіз
күйде Айсұлуды құшып кысып отырды
да, акырын бой жиып, салцын сөйледі
(М. Ә.).
САЛҢЫН ТАРТТЫ Суынды, көңілі
цалды, көңілі цабарды. Айныгыш ер тартса салцын, Бал сұрасаң береді у. Қазымырлап сөздің артын... Ңасиетпен бетті
жу (Абай). Шолпанға киял ңұсы кетті
заулап, Ңұйылды көмекейден өлең саулап, Серігі жас дәуреннің ыстық үміт
Жүрегін салцын тартцан алды баурап
(С. О.).
САЛҚЫНЫ ТИДІ д і н и. Кесірі жүцты, бір нәрсенің назары түсті, шалығы
тиді. Барлық перілер оның басына жайылып, кітапка ңарасып: «Адамзаттың салцыны тиген екен», — депті де, бұғып жатқан уэзірді тауып алып, патшасына алып
барады (ҢЕ).
САЛҢЫ ТӨСТІ Омырауы алға шығъщцы. Теке мұрын, салпы ерін, ұзын тісті,
Қабырғалы, жотасы болса күшті. Ойынды еті бөп-бөлек омыраулы, Тояттаган
бүркіттей салцы төсті (Абай).
САЛМАҒЫ БАТТЫ [TYCTI] Ауырлыц цылды, зилны тиді. Жер мен көкке
өзге түр кіргізген, Бар дүниеге батып салмағы, Жанды-жансыз затка бас игізген,
Жауыз күздің жалғыз зардабы (Б. К.).
Ертең жесірінен айрылып, барымтага түсетін болса, салмац маган түседі (С. М.).
Ерінбей сөйле, кызыл тіл, Ешкімге түспес
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салмағың, Қолымдағы домбырам Өзімнің ңалды (Т. А.). 2. Малы жок, жарлы-жацыәбзәл сайманым (М. Сұл.).
бай. Бұл күндегіге байлың та маңтан
ақыл, абырой да мақтан емес, арыв
САЛМАҢ АРТТЫ ,[САЛДЫ, ТАСТА- емес,
бере білу — мақтан. Бұл екеуі қолынан
ДЫ] Віреуге я сеніммен міндет жүктеген- келген
салт атты, сабау цамшылы
де, я бір істің мойынмен көтерер ауырлы- кедей декісі
болса,
аз да болса орны төрде,
ғын аудара тастағанда айтылады. Бану- майлы атқа, майлы
етке қолы жетеді
дың талабы міне, осындай қиыншылың- (Абай).
тан туып отыр. Елизавета Сергеевна бұл
САЛ ТОРЫ Кербез, сүлу торы ат деген
жайында сіз не айтасыз? — деп Жаңыпбек
өзі шеше алмай төжірибелі мұғалімге мағынада. Сылантып сал торыны мінген
салмац артты (М. И.). «Шеттен келген бі- қандай? Сай құлдап, жарды күтіп жүрреу маған ақыл үйретіп, салмац сала ма» ген кандай? Бір сайга торышаны байлап
деген оңай, ойсыз, ұшқары, сыртңы мі- тастап, Артына аңбоз үйдің келген каннезге мінді (М. Ә.).— Ең әуелі мақсат дай? (I. Ж.).
САЛТЫНА ТҮСТІ Кемеліне кеп, баеткенім, сенің не дейтініңді білу! Айт, не
айтсаң мынауыңа! — деп тағы да салмац тырлыц салтып жасады. Ңобыландының
тастап Есентай тоқтап ңалды. Абай іркіл- тілегін бүкіл Ңыпшақ тіледі. Ңайыры көп
халңына, Енді түсіті салтына, Таулар куйген жоқ (М. Ә.).
тас жанған Алты жаста баланың ЕлСАЛМАҢТЫ КӨТЕРДІ Ауыртпалыц- in,
ца, циыншылыцца төтеп берді. Елге кел беңдеген зарпынан (ҢБ).
САЛЫ СУҒА КЕТТІ Еңсесі түсті, мойген салмацты Жаксы жүрер көтеріті, Табытын қағып шай ішіп, Тентек жүрер жө- нына су цүйылды, түңілді. Бар махаббатын түнде жылап тауысқандай Күмістен
теліп (М. Сұл.).
де күдер үзген, әкеге де карсы сөз айтар
САЛПАҢ ҢҮЛАҚ 1. Тыцшы, «жан- дәрмені жоң, қазіргі тұрысы ңажырсыз,
сыз». Сен өз ішімізді де байқа. Мүмкін салы суға кеткен адамның кейпі еді (I. Е.).
өз адамдарымыздың ішінде салпаң цұлац Күйеу-құдалар да, Айшаның туған-туысболып жүрмесін (Ә. Ш.). 2. Түк білмес, ңан, әке-шешееі де, барлык жаңындары
ештеңемен ісі жоц жуас. Болбыраган бір да салдары суға кеткендей болып тұрды
салпаң цұлац екен байғұс (AT).
(С. С.). Салы суға кетіп, Жанғозин жол
САЛПЫ ЕТЕК Салац эйел. «Ңайным, дас тағы да ауыл советке жол тартты
ондай салпы етекті қайтееің (Ә. Н.). Ңы- (С. Төл.).
рыңтан асқанша ңыз таңдап, аяғында бір
САМАЙЫНА АҢ КІРДІ [TYCTI] ©
салпы етекке кездесейін деп жүрмісің САМАЙЫН АҢ [ҢЫРАУ, БОЗ ҢЫРАУ)
(Ғ. М.).
ШАЛДЫ Кәрілік белгі берді; ауыр бейСАЛПЫЛ ҢАҢТЫ Салпацтап кун нет табын түсірді. Абайдың қазір самайкешті. Салпыл цацты, түн ңатты, «Мал- ына ац кіре түскен.,. Соған қадала, ойлана
мал!» деді, мал тапты, Байыган сайын ңарап отырып, Павловтың сұрағаны: «Ңакүтім жоң, Бейлі кетті, ант атты (Абай). лай, Ибрагим Құнанбаевич! Ңазір тірлік
ңалай, көңіл қалай?» — деген (М. Ә.).
САЛ-САЛ БОЛДЫ Буыны цұрып, бойы
САМАЛАДАЙ БОЛЫП КӨРІНДІ
босады. Мүбада болса ол бір кәз, Тамаша
[ЖАРҢЫРАДЫ] Аныц көрінді. (Көбіне
қылса иузмә-иуз, Кетіп куат, йумылып
түнгі мезгілдегі жарыққа байланысты
көз, Бойың сал-сал бола нигә? (Абай).
айтылады). Таулардың ай сәулесі түсіп
САЛ САМАЛ Бүл жерде ацын «Жас тұрған беттері жарңырап, самаладай бо
теректің жапырағы жамырайды соцса лып анық көрінеді (М. Ә.). Сонау-сонау
жел» дегендей мағынада эдемі, жанға белестегі қырман басында ңараңдаған
жайлы самалмен астасцан сезімі туралы адамдар таң сәулесімен оның көзіне сама
айтып отыр. Ңаласың кірсең бір жасап, ладай болып көрінді (М. И.). Жалдың
Тұра алмас баңтар сыр бүгіп. Сал самал орта тұсында самаладай жарцырап биік
әнін шырңаса-аң Шыға бір келер дүрлігіп өскен жуан-жуан ак қайыңдар карағай(Т. Айб.).
дай түзу (Ғ. М.).
САЛТАНАТ Ң¥РДЫ Жарастыцты сэн
САМАЛАДАЙ ЖАРЫҢ Сүттей жатүзеді. Нөкерлерін ертіп, салтанат цұрып рыц. Міне, енді электрлі шахта, ертегілерсеруенге шыкса, қапелімде зауңы соңпай де айтылатын, іші самаладай жарыц кең
қалып, жары жолдан кейін кайтады екен алтын сарай сияқты... (С. М.). Айнала
(Т. А.).
үлкен терезелері бар, самаладай жарыц
ресторанная зырлап қалып жатқан дала
САЛТ АТТЫ [БАСТЫ], САБАУ ҢАМ- көрінісі
бұрынғыдан да әсем (С. Ш.).
ШЫЛЫ 1. Жалғыз басты (кісі). Салт атты
САМАЛЫ
ОҢАЛДЫ [ОҢЫНАН Т¥Рсабау цамшылы бір балага Күнікейді беріп жіберу жөн емес (ҢЕ). Ия, қиын екені ДЫ] Жолы жацсарды, түзелді, жолы оцрас, бірақ ңазір жагдай солай. Бәрімізге Faрылды. Кетпесін деп бап өліп, Аруаңде оңай емес ңой, жолдас ПІөжебаев,— тар тұрды қозғалып. Жатканы жалғыз
деді генерал.— Эрине, кімге оңай болсын. болмаса, Самалы қалды оңалып (АБ). Ал
Біраң біздер әйтеуір салт басты, сабау ла тағала жар болып, Оңынан тұрсын
камшы дегендей..., деп Көжек аз мүдіріп самалың (АБ).
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САМАРҢАУ ТАРТТЫ Көңілсіздік басты. Самаркау тартып отыр, ешнәрсеге зауңы жоң (AT).
САМ ЖАМЫРАДЫ Ымырт түсіп, жарыц цаша, бытырай тарады. Жазыла есінен жапан ңыр, Маужырап сұлап, балбырап, Даладан, таудан көшті нұр, Салбырап, сам жажырап (I. Ж.). Күнәнің куөсі
боп ңалмау үшін, Күн батып, сам жамырап, сәуле сөнді (I. Ж.).
САМПЫЛДАП ҢОЯ БЕРДІ Дауыстап
сөйлеп кеп кетті. Жолаушылар Рудныйдың автостанциясына жетіп автобустак
түсіп жатқанда, қуатты репродуктор сампылдап цоя берді. Кеншілер қаласы тына
қалды (Ә. И.).
САМСАҒАН САРЫ [САН] ҢОЛ Иін
тірескен. топ, цалың әскер. Сонда өзгеміз
неше рет іркіліп, жүрексініп қалғанда,
самсаған сары цолға, айнымастан тұйғынша түйіліп, үш кіріп, үш шыкты дейді (М. Ә.). Ңамар өкесінің: Ойбай, кісі!
Карағым, Ңамар! — деген асығып шыкңан жан даусын естіп төбесіне мүзды су
ңұя салғандай, атып тұра келсе, бейбаң,
бишара не көзімен көрсін: көз алды самсаған сары цол (С. Т.). Сан цолдан озып
келген көк тұлпарды, Көрген соң Шынтемір хан сасады енді (ҚЕ).
САНАҢҢА ӨТТІ Ө САНҒА ІЛІНДІ
Есепте жүрді, есепке цосылды. Жарасар
ер кемде-кем, Егес болса кабатка, Әншейінде әркім-аң Өтіп жүрер санацка. Бая
ны жоқ дүние-ай, Бітсейші дәулет талапка (М. Сұл.). Жазуға кезек келді өнерлі
ерге Жасарып, санға іліндік көнергенде.
Тартынбай, жастай жайнап, жадырай бер,
Жасканып, көңілім сірә, төмендеме! (ПТ).
САНАҢҢА САЛМАДЫ д и а л. Есепке
алып, ескермеді. Бұрын оның не дегенін
санакца салмаушы едік (Шығ. Ңаз.,
Болын.).
САНАМЕН САРҒАЙДЫ Қайғылы ой
азабына түсті. Төлегенді сағынып, Санаменен сарғайьіп, Ңайғыменен кан жұтып,
Іше алмадым асымды (ҚЖ).
САНАНЫҢ КӨЗІ АШЫЛДЫ Түсінікпайымы кеңейді, ацыл-зердесі оянды.
Әлемге толса көкірек, Ашылар көзі сананың, Ңұлак салсаң, жаңсылар, Азырак
сөзді жазамын (М. Сұл.).
САНҒА [САНАТҚА] АЛМАДЫ [ҚОСЫЛМАДЫ] Ескермеді, есепке кірмеді.
«Таңданбақтан біреулер, Санға алмады»
дегенін, — Окымаған надандар. Ғылымның пұлын білсін бе? Пікір етіп шамалап (Айтыс). Бұрынғы кезде шеткері Ңалып санға қосылмай, Жүрген казак елі
едім. Мені де сен теңедің (Жамбыл).
САНДА БАР ДА, САНАТТА ЖОҚ
Есепте болғанымен еске алынбайды деген
мағынада. Бір жолы Ырысалды оңай түсер олжа бар ма екен деп жүргенде, көзіне «Ңазаңстан» мал отарының сатушысы

түсе кетті. Сол сол-ақ екен, осы санда бар
да санатта жоц екеудің еңбек акысы әр
айда Ырысалдының қалтасына келіп құйыла берді (КТ).
САНДАЛМАМЕН КҮН КЕШТІ Ацын.
бүл жерде өмірінің сергелдең, күйкі тіршілікпен зая болғанын айтып отыр. Ой
кіргелі тимеді ерік өзіме, Сандалмамен.
күн кешкен түспе ізіме. Өзі ермей, ерік
бермей, жұрт қор етті, Сен есірке, тыныш
ұйңтат, бақ сөзіме! (Абай).
САН ТИМЕСКЕ САН ТИДІ Атац, дэреже, күрметке ие болу мағынасында
айтылады. Сан тимеске сан тиді, таба-таба нан тиді (Мақал).
САНЫН СОҢТЫ [¥РДЫ] Ңатты өкінді\ алданып, опыц жеді. Ңынжылды, көп
ойланды Бектас тұрып, «Ңап...» деді басын шайкап, санын үрып. Дерт болды-ау
Әмірханға жазылмайтын, Қайратын кажытады-ау, оймен ңұрып (И. Б.). Ңарға
іздерін қардағы Ңалған коян жымы деп,
Қарғабайдың алданып, Санын сокцан
күні көп (С. Мәу.). Судыр Ахмет сыртқа
шығып, жұлдызға қарап, санын бір-ак
соцты: — Алда құдай-ай! Таң атып ңапты-ау (Ә. Н.).
САҢЛАУЫ БОЛСА Сана сезімі, түйсігі болса. Еркек болсын, өйел болсын,
саңлауы болмаса ңұр адам сиңы болғанмен, әркімге бір жем болар («Айңап»).
САҢЫРАУ ҢАЙҒЫ Естен кетпес, емі
жоц уайым (АС). (Ақын бұл жерде өзін
іштей жеген жан ңасіреті туралы айтып
отыр). Ңараңғы саңырау цайғьі ойды жеңген, Еркелік пен достықты ауру көрген.
Ақылы жоц, ары жоң шуылдаңты Күнде
көріп, тұла бойы жиіркенген (Абай).
САП АЛТЫН Таза алтын; бір кесек
тұтас алтын. («Сап» — араб тілінде таза,
мөлдір, айқын деген мағынада).
САПАР НІЕКТІ [ҢЫЛДЫ, САЛДЫ]
1. Жолға шыцты; ел аралады. Көк ала
шатыр нарменен, Мың ханшалар, пұлменен, Он піркәшік, құлменен, Сапар цылсац бір жерге (HI. К.). Әбікен Ңоңыратқа
сапар шегеді. Ең әуелі Қарағандыдан шығып Балңашка келеді (С. Төл.). Вильгельм,
өңіне карашы, менімше бұл осы калпында ұзаң сапар шеге алмайды (Ң. И.).
2. Бүл жерде көңіл ауаныцды басца жацка бұр деген мағынада. Молда-еке, ізде
өзіңнің қатарыңды, Сала бер баска жаққа сапарыңды. Байы өлген әйел болса,
сізге лайык, Көрген қыз ңайтіп тисін сакалыңды? Ңыз алар ңымбат баға пұлың
болса, Түзетіп киер едің шапаныңды
(М. Б.).
САПАРЫН ОҢДАДЫ к ө н е. Жолы
болды, талабы оңғарылды. Шын тілеуім,
шөберем, Сапарыңды оңдасын. Ғайып
ерен ңырың шілтен Әулие жар боп қолдасын! Танып апсың, қарағым, Өмірлік
бөртең, жолдасың (Д. Б.).
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САП БАСЫЛДЫ [БОЛДЫ, ТЫЙЫЛДЫ] Тез тыйылды, коя цойды, таусылды.
Залда жұрттың дабырласқан үндері can
тыйылды да, шам атаулы бірте-бірте сене
берді і(ЛЖ). Әлгі бір жүрек түкпірін ңыжылдатып ала сапыран күйге түсірген
өкініш те can басылғандай (ЛЖ). Көбікті
тавда отырып, сыртка қол сілтеп: — Өшір
қоңырау үндеріні — деді. Қоңырау can
болды (М. Ә.). Онда да таң алдында теңіз
жаңтан салқын самал соғып, сыңсыған
масалар can болды (Ә. Н.). Сыртта сылдырлаған тарантас пен дүрсілдеген ат
аяғының дыбысы сап болып калды (ЛЖ).
Балаға бір жолбарыс тап болыпты, Сүт
сыймай емшегіне ңап болыпты. Исініп
емізген соң ол баланы, Сарқылып сүттің
бәрі сап болыпты (Т. I.).
САП ЕТЕ ҢАЛДЫ [TYCTI] Ойға түсе
кетті; кенеттен тап болды. Тұйгынбек
ойланып отыр... Түтіктің іші салқындау
болғандығрган будың бір бөлегі суға айналмай ма деген ой технологңа can ете
қалды (ЛЖ). Басыма бір ой сап ете түсті.
Мен ауылдан Түркстанға бет алып шығардың азғана алдында біздің елдің шетін
басып, қастарында бір әйел бар, каружаракты он екі орыс, беті «Балхаш» бо
лып өтіп кетті деп еді (С. С.). Зейнелдің
тұрған аулына найзағай огындай суық
хабар сап ете цалды (ЛЖ).— Түу, шай
тан, шошыттың ғой! Кәрі жыннан жаңа
ғана құтылып едім. Бала жын ңайдан
сап ете цалдың! деді Әлжан Таймасңа
(Ғ. Мұс.).
САП КҮМІС Бір ецкей таза күміс.
Көлбай-жанбай дегенге, асыл сүйек, Бір
тәңірден мен жүрмін тілек тілеп, Форымын шідерімнің сұрасаңыз, Can күмістен.
балағы, алтын тиек (Б. Қож.).
САП ҢЫЛДЫ Бітірді, түгесті, тауысты. Мен ерте тұрып, кеш жатып, баулауын да үлгірте орган соң, дестеге жуың
бидайды екі күнде can цылдым (Ғ. О.).
САП СОҢҢАНДАИ Әбден жүдеді де
ген мағынада. Ңамаудағы жұрт can соццандай жүдеді {С. С.).
САП ТҮЗЕДІ Шеп жасап, катар цұрды. Ағыбай мен Наурызбай Жыңгылды
шаткалдың ішінде тыгылып жатты да,
күн батып ңараңғылана бастаған кезде
can түзеді (I. Е.).
САПТЫ АЯҢТАН АС ҚҮЙЫІІ, САБЫНАН ҢАРАУЫЛ ҢАРАДЫ Тым секемшіл, жоц жердей жау іздеді. (Сұмдыгы-кулығы бар іс-әрекет, мінез туралы да
айтылады). Сапты аяцтан ас цүйып, сабынан царауыл карайтын болсаң, мен билік
айтпаймын (М. Ә.).— ... Сапты аящ а маған ас щяды да, сабынан олар карауыл
царайды. Ералин отыртып кетті ғойі Мөрді ңолыма бергенмен, маңайымды Аманның адамдарымен қоршап ңойды...— деңці
Жакып Ермекбайға (Ғ. Мұс.).
САРАЙЫ [ППКІ САРАЙЫ] САУ Асцазаны, ас ішуі жацсы. ...Бәріңнің де асың-
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ды ішем... Шөженің көмейіне тас тыгы
лып ңала ңоймас енді бұл бес-он күнде...
Сол сарайым сау болса, жаңағы үн бергеніңді тегіс мұрныңнан тізіп тұрып, бір
күн түстік, бір күн ңонақ асы жеймін...—
деді Шөже жырау (М. Ә.).— Ойбай, белімау, осына бір келіннен-ак өлер болдым,
мені ылғи кёптіреді де жүреді. Ойбай,
белім-ай, сарайым сау, қарағым, тек белім, белім,— деді Олжай Сәулеге (Ә. Ә.).
САРАЛАП АЙТТЫ Жік-жіктеп, айцындап айтып берді. Саралап айтңан нұсқа сөз, Ңұлақ салып тыңда көп. Жақсыларға болсам кез, Айтушы ем сөзді иба
боп (М. Сұл.).
САРАПҢА САЛДЫ [TYCTI] Жұрт
талцысына алынды, таразыға тартылды.
Жақып бай әкесінің өлімі үстінде біреулерге қосылып, біреулерді жамандасып,
сарапца салып отыруды лайықсыз көрді
(М. Ә.). Нұрбүбі екеуін де баса түсіп:
«Табыстарыңды сарапца салмай-ац койыңдар. Алматыга Айсұлу барса, әкесіндей дос-жар ағасы Жәкең өзі де не істерді біледі...» — деді (М. Ә.). Аңыл, ғылым,
бақыт — үшеуі бір-бірінен артықшылығын
салыстырып таласып сарапца түсіпті (ҢЕ).
САРА ТІЛДІ Екі жара, тік кесіп түсті.
Жендеттер әзірейілдің саусағындай, Ешбірі мізер емес бейілі жібіп, Аластап қараша үйді ұшыктатып, Сонымен киіздерді сара тіліп (I. Ж.).
САРА ТІЛІК Уаі( малдың цүлағына
салынатын айцын, түзу тілік ен. («Сара
жол», «сара басшылың» дегендегі «сара»
осы сөзбен (сара тілік) төркіндес. Қазаң
тілінде ен таңбаның тағы да мынадай тур
лер! бар: ойың ен, тілік ен).
САРБАЛАҢТАНЫП ПІСТІ Түп жац
жапырағы енді-енді сарғайып келе жаткан егін туралы айтылады. Анау-мынау
бәкене жылқы жіберсе, арқа жоны көрінбей сүңгіп кететін егін сарбалацтанып
nice бастады (Ә. Ңал.).
САР [САРЫ] ДАЛА [ЖАЗЫҢ, ЖАПАН] © МИДАЙ ДАЛА Үшы-циырсыз,
теп-тегіс дала. Абай: Сар дала сарылған
ел, Арман — алые, өмір — шақ, Сенсең
жалғыз өтерім бел. Барарым сен, етпе
жат! Етпесін ойлаі Жау айла! Абайла!
(М. Ә.). Көсілген cap жазыцта сағым самгап, жол берді Әмірханға койнын ашып.
Соңпақңа соқыр сорпа түсіп алып, Жіберді жетек атқа қамшы басып (И. Б.). Сандалды cap далада су таба алмай, Шөлдеген жұрт ңайтеді бос ңамалмай (Абай).
САР [САУ] ЖЕЛДІ © CAP ЖЕЛІСКЕ
САЛДЫ Бірцалыппен көсіле шапты, желе
жортты. Талдырып, талмаусытып, тамылжытып, Орғытып, орағытып, баса өрлетіп,
Самғатып, саңылдатып, cap желгізіп
Үрынтып, өршелентіп, бәсеңдетіп (I. Ж.).
Үдай-ұдай сәлем де щ Мәниге, Сағынғанда зор болдым бір көруге; Екі ортада
Сары бел, сары жон бар, Әттең, ат шыдамайды, cap желуге (С. Т.). Кәлен бейне
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айдалада ат үстінде cap желіп бара жатып эн салғандай, өзінің асқақ зор даусымен шырқай жөнелді (Ә. Н.).
САР ЖЕЛІС Аттың бірцалыппен көсіЛг2 шабуы. Күрең төбелдің cap желісі еді.
Омыраудан соққан салқын жел күреңнің
белін көтеріп, желігін арттыра түсті
(М. Ә.). Сергек жезмойын сезе ңалды,
ңұлағын кайшылап, ауыздығын қаршылдата шайнап ала жөнелді, cap желіске
салды ;(С. Тал.).
САР [САРЫ] ЖОЛ Қашыц, үзак жол;
таптаурын болған жол. «Самарқанның
cap жолы, Бұланайдың тар жолы» дегені — бәрі Шыңғыстың сапарын көрсеткен
сөз (Абай).
САРҢЫРАМАНЫҢ
[ЖАЛТЫРАМАНЫҢ] АР ЖАҒЫНДА, СЫЛДЫРАМАНЫҢ БЕР ЖАҒЫНДА МАҢЫРАМАНЫ
¥ЛЫМА ЖЕП ЖАТЫР Судыц ол жац
бетінде, камыстың бер жак бетінде койды
цасцыр жеп жатыр.
САРСАҢ КЕСЕК Әбігер-әуре, азап шегу. Сонау он алтыншы жылы айдалып
кеткеннен бері сарсаң ісесек боп, оның көрмегені жоқ еді (Ж. Тәш.).
САРСАҢ ҚЫЛДЫ [ETTI] © САРСАҢ
БОЛДЫ © ӘУРЕ-САРСАҢҒА ТҮСТІ Әуреге салды, тентіретіп цойды. Тілі күйгір
кім еді мұндай қылған, Сарсаң цылған
кім еді жоғалтайын (ҢКБС). От басында
Ңозыкем өзі сұм-ды, Шоқ теректі барды
да мекен қылды. Мұндай сарсаң етерін білер болсам, Баяғыда-ақ қырмас па едім
мұндар құлды (ҢКБС). Сарсаң болды Ңозыке үйден кетіп, Он екі айльщ, қырык
күншілік жерге жетіп (ҚКБС). Баяғы орнына келсе Мұңлық жоқ екен. Қайда екенін біле алмай Зарлықтың жоқтап жылағаны: Көзден щцаи қанды жас, Сарсаң
болды ғазиз бас і(МЗ). Өзіме өзім ңатты
айтайыншы. Мен желіктім. Сөйтіп бір жел
сөзге еліктім. Содан бері сарсаңға түскен
жайым бар (ЛЖ).
САРСЫЛЫП ОТЫРДЫ Қиналып, сарылып үзац отырды. Сарыкасқа елінің
қыздары Шораяктың Омарына балдыздық
әдетпен «жезде» деп ойнап, оған жұмбақ
айтңызған өздері оны шеше алмай, сарсылып көп отырды (Айтыс).
САРША ТАМЫЗ Жаз ортасында келетін жыл мезгілі, жазғы шілде. (Аңын бұл
жерде адам өмірінің сарша тамыз — от
боп жанар жас шағын айтып отыр). Жаздың алды — жас өмірім солады. Сарша
тамыз — от жүрегім тоңады. Көкірегімді
кернеп кейде шыдатпай, Бірдеме деп сөйлегендей соғады (Б. К.)САРЫ АЛА ЕТЕК САРПЫЛТАҢ Бүл
жерде күнделікті күйбің тіршілік ыцғайымен сарытап болды деген мағынада. Дала
ңызы табиғаттың ең жас перзенті. Көзіне көрінгеннің бәрін көңіліне тоңып келеді. Ол не көріп, не біліп өсті? Кең дала,
көк дала... сары дала... сағым. Төрт түлік

мал... соғым. Ңысы-жазы киіз үй. ¥зақ
түндей өзгерісі жоқ өмір. Сары ала етек
сарпылтаңға көндігіп кеткен казаң әйелі
і(Ғ. М.).
САРЫ АЛТЫНДАЙ [МАЙДАЙ] САҢТАДЫ Мейлінше цадір түтып, цастерлей
күтті. Ңанды көйлек жолдасты Сары
алтындай сацтадым (ШС).
САРЫ ТОСЕК [АУРУ] Үзац төсек
тартып ауырды деген мағынада. Нұрбүбі
мен Айсұлу екеуінің де қайғысы кейде
құпия, тереңдеп ішке түсіп кеткен ұзаң
сары ауру зәр ішкендей аяусыз ңатал
қасірет болған-ды (М. Ә.). Айнала анталаған қайын, абысын көзі де бар. Ңайғылы, ңара кабщ жігіт отыр. Ңос ңанаты
қайрылған, сары аурудан тұрғандай, салбырап, жүдеген Керімбала бар... Екеуі де
үнсіз, бейшара бопты... (М. Ә.). Cap төсек
боп, жайдаң. жердегі құрым шоңпытқа
желімделіп жапсырғандай боп жатңан
Байторы өзінің ауруын бір ңарғайды
(М. Ә.).
САРЫ АУЫЗ [ЕЗУ] Өте жас, жетілмеген, бесік табы белінен кетпеген.
САРЫ АЯЗ Үзацца созылған цатты
суыц, шытырман райлы күн. ... Жау ты
лы. Ноябрьдің сыкырлаған сары аязы да
аяқты аттаған сайын сықыр-сыңыр етіп,
сені жау қолына өзім ұстап берем деп
тұрғандай (КТ).
САРЫ БЕЛ
Кең, үзац-сонар созылған жон. Сары белден сарғайып таң атады (Ңән.). Елде жақсы болмаса, Өртеніп
кеткен каумен тең; Жаңсы ағаң бар болса, Алдыңда сары белмен тең (Д. Б.).
САРЫ ЖАМБАС БОЛДЫ © САЛ
БОКСЕ БОЛДЫ Ешцайда шыцпай, үзац
жатып алды. Биыл қыс үйден шықпай
сары жамбас боп жатып алғанына таңданды (Ә. Н.).
САРЫ [Ң¥БА] ЖОН Үзын-үрға дөңес,
цырца жал. Екеуін жүріп барып кейін
тастап, Сары жон еоққан тауып тастақ,
Түйліге түйіп ңабаң ұмтылысты, Тастауға жолбарыстай жұлқып-жасңап (РД).
САРЫ Ж¥РТ Ескі, көне цоныс орны;
цалың ел мекен-жайы. Айналайын Ңазықұрт, Төңірегің сары жүрт (АӘ). Саудайыай сауды алмадың-ау сырңауды алып, Бір
пәлеге жолықтың шыркау барып, Ала
жаздай көгалды бір көрмедің, Сары жүртца қондың ба ірге аударып? (Абай).
САРЫ Ж¥РТ БОЛДЫ © САРЫ Ж¥РТ
ҢЫЛЫП ТАСТАДЫ Жер-суды тоздырды,
шацын шығарды; шөбі таусылып, тацырланды, ескірді. Тәкежанның ауыл сырты
тозған, сары жүрт болса да, бай ауыл
қарашаның қатты суық қара желіне жонын төсеп, күзекті такырлап жеп бітіргенше көшпей тырысып отыр і(М. Ә.). Дала
қуаң; шөп курап, сидаң тартңан, ел табаны аумай ұзағырақ отырып ңалған жайлау, бұл шаңта сары жүрт боп, шаңдағы
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шығып жатыр (Ә. н.). Жайлауыңа мақтанба, Жазыла көшер жерің жоң, Жетірудың арасы, Күзеуіңе мақтанба, Адай, Таз
көшіп қайтңанда, Сары жұрт кылып тастаған Ңояндының даласы (М. М.).
САРЫ ЖІЛІК Сарыгідір орта жастағы кісі. Гүл ұсынып, ңұшактасып, сүйісіп
жүргендердің ішінде ірі ңызметкердің
сары жілік, жуан қарын бәйбішесі де бар
(К. Т.).
САРЫКІДІР [САРЫ ҚАРЫНІ ӘЙЕЛ
Орта жасца келген кексе әйел. Мен болсам жер ортасынан астым, цатын да сарыгідір болды (С. М.). Сарыгідір Ырысжан
денелі, з$ара етті, сары карын болған қоңыр эйел. Мол тұлғасына Караганда, басына секірсең де мыңң етпейтін еияқты
(Ғ. Мұс.). Әңгіме тыңдап отырғанға ұқсамайды. Ңолдарында аяғы, топатайы бар.
Үлкендердің үстіне басып енуден именетін жас та емес, сары ңарьін әйелдер
(Ғ. Мұс.).
САРЫ ҢАРЫН БАЛА © САР [-Ы]
МОЙЫН БАЛА Шиттей жас бала. Мал
сенің өзіңе... кесер келлеңе керек. Ңала
берді, ана үпірлі-шупірлі сары царын балаларыңа керек (Ә. Н.)- Cap мойын балаларың шапкылап жүр ме? (AT).
САРЫЛА КҮТТІ ¥заі( тосты. Нешеме
күндер мен түндер сарыла күтіп басымда отырған, минут санап бері қарауымды
күткен сестра куанып кетті (Ж. Ж.).
САРЫП ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Сарка жүмсады. Мұндағы оқуды бітіріпсің. Шешең
болса жесір болғалы, сендерді асырап өсірем дегелі көп жыл, жас өмірін, бар өмірін сарып етті,— деді Әсел (М. Ә.).— Мен
сіз айтқандардың бэріне де түсінемін. Мен
бұл жолға барымды саламын. Керек бол
са өмірімді сарып етуге де әзірмін,— деді
Жақыпбек Елизавета Сергеевнаға (М. И.).
Бұл сөзге ерегесіп ашынған соң, Аяғы
өтіріктің шын болмай ма. Теректің бір
мың сомын сарып цылсам, Бір жерің Ма
нат сұлу дым болмай ма (Айтыс). Әне
шын ниетімен орын тауып, бір алланыд
разылығы үшін өнер ңылғандарға айтар
дейді: «Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді
сарып цылдыңдар» (Абай).
САРЫ СҮРГІН, ҢУ ҢЫРҒЫН Аласапыран кез, талау-тартыс, айдауға түскен
шац\ елдіц берекесі кеткен кез.
САРЫ ТАБАН Еңбек, бейнетке ңұрыштай шыныщан. Шамның кызғылт жарығы сары табан байырғы жұмыскердің
аяғын тез басуына карай теңселіп, сонымен бірге қарттыңтың да хабарын бере
кібіртік кағып келеді (Ғ. М.).
САРЫ ТАБАН ҚАР Із түсіп тапталған,
ысцаяц жылтыр тартцан цар. Жеңіл шана
-сары табан царды төс темірімен сыр-сыр
■тіліп, ағызып келеді (Ә. Н.).

САСЫП

САРЫ ТАГЕ БОЛДЫ Ысылды, цатыпсемді. Ак сары ат дом болып, ішін тартңан, Сары тап боп жақсы жараған (М. Ә.).
САРЫ ТОҚЫМ [СІРІ ТАҢЫМ] ¥РЫ
Tie щ щ ан кәнігі ұры. Үрылар жайында
Абайдың естіген әңгімелері соншалық көп.
Кейде, тіпті, сары тоцым үры болған — ел
ішіндегі үлкендердің өз аузынан естіген
әңгімелері де ұмытылмайтын (М. Ә.).
САРЫ ТОРА ШАҢ Тоцтасцан кез.
Кейін отыз бен кырықтың аралығына ілігіп, еркек ыкыласына ынтызар болған са
ры тора шағында ңұдайдан сен ондай
әйелдердің жүрегіне шоң түспегей деп тіле
(Ә. Н.).
САРЫ ТІС Көпті көрген жер орталы
жасца келген адам мағынасында. Елін енді ұрлықңа баулыған сары тіс би киыннан
бірдемені кисындырғандай сакіалын сипап
ңораздана түсті (Ғ. Мұс.).
САРЫ ТІС САҢА АЙҒЫР Әккі, кексе
жылцы. Тек мама биелер мен сары тіс
саца айғырлар күн райы бұзылғанын басқа жылқылардан бұрын сезді (Ә. Н.).
САРЫ УАЙЫМ Тұңғиық цайғы-цасірет. ' Дейтұғын ңұлағымда қылдың күйі,
Күрсініп кеуде керіп жиі-жиі, Ер жастық,
сыз босаға, сары уайым, Ендеше маған
түннің_ тартңан сыйы і(Ж. С.). Разия бұл
төңкеріліп, теңселіп бара жатқан тұрмысңа қынжыла ңарап: «Япыр-ау!» Не болып
барады!— деп, сары уайыммен сарылатын
болды (ҢЕ). Сары уайымға салынба! (AT).
САРЫ ІЗІНЕ ШӨП САЛДЫ Жамандық
істеді, көзіне шөп салды. Осы кісіге не
қылдым, сары ізіме шөп салып ңыр соңымнан қалмайтындай (AT).
САСЫҢ БАЙ к ө н е. Ішіп-жеуді ғана
білетін, сараң, мал цүмар бай адам. (Еңбекшілерді сүліктей сорған байларды шіріген бай, мыңғырған бай, шонжар бай,
үлкен бай, і{ордалы бай, ордалы бай, т. б.
түрге бөліп те атаған). Өңкей сасык байларыц сен маңтаған Ңолдарынан түк келмей жүр өмірде (Жамбыл).
САСЫҢ ҢУЛЫҢ Жатып атар, алдамшы цылыц, жымысцы мінез. Ала аяң
Елеместің бас пайдасына жарарлык сасыц
цулығы бар. Онысы қулық емес, сұмдык
(ҢӘ).
САСЫҚ ОЙ [НИЕТ] Арам пиғыл, пікір. Е, ел жақсысын көре алмас сасьщ
ойлы біреу шығар (AT).
САСЫҢ СӨЗ Быцсыц әңгіме. Соның
көңірсіген сасык; сөзін кім тыңдар дейсің?
(AT).
САСЫП ҢАЛДЫ Ыңғайсызданды;
абыржып, берекесізденіп калды. Тосыннан
төре жарлық ңылғаннан соң, Бұл Шерің
жауап таппай сасып қалды. Хан мактап
бәрекелді дегеннен соң, Бұл Шерің тағы да
өсіп тасып қалды (Ш. Ж.).

САТҢАҚ
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САТҢАҢ ¥РҒАНДАЙ БОЛДЫ Қатты
үрынып, жүдеп калды. Бұрын топ-толык;,
қызыл шырайлы, қарақат көзді Кэмшат
казір сатцак үрғандай арықтап, құп-қу
шөлмектей боп қалыпты (М. Ә.).
САУАБЫН АЛДЫ к ө н е. Жацсылыц,
цайырымдылыц көрсетіп, алғысына бөленді деген мағьінада. («Сауап»— араб сөзі,
дұрыс деген мағынада. Бұл тіркестің о бас
та жақсылық жасасаң о дүниеде ңайырымы қайтады-мыс деген діни ұғымы болған.
Осыдан келіп «сауап тіледі», «сауап болды», «сауапқа батты», «сауабына қалды»,
«сауап жасады» сияңты тіркестер пайда
болған. Қазіргі қазаң тілінде бұл тіркестердің діни мағынасы ұмытылып барады).
Сол айдаһарды өлтіріп, жас балапандардың сауабын алғын дейді хан (ҢЕ). Атаңның ац ниетті ңұрметі үшін, ЬІқласпен
дейтін шыгар cayan алам. Болмаса, бір
диуана кімге дәрі? Асасын әзәзілдік тұтңан адам... (Айтыс). Таң атып, ел тұратын
уақыт болды. Дию жынға сыбырлады: —
Жасты жасқа ңосып, сауабын алдыц
(МБТ). Сенен мал дәме ететін кісі жок.
Шалабай ұшығын сездірсек болмайды. Ал
маған асқан дәулет — осы баланың сауа
бына цалу (Ғ. С.).
САУАЛ С¥РАДЫ Тергеді, сұрау цойды. (Бұл жерде діни ұғымда айтылып
тұр). Махшар күні болғанда, Сауал сүрай
келгенде, Жауап таппай тұрғанда, Тар лахаті$а кірген соң (Д. Б.).
САУАР КӨБЕЙСІН т і л е к . Сауын үстінде айтылады: сүт мол болсын деген ма
ринада.
САУАТ АШТЫ Хат таныды. Бәрі де
ықылас ңойып тыңдап отыр. Ішінде сауатын ашцан біреуі жоқ, сонда да кітаптьщ
әрбір сөзін қалт жібермейді (I. О.).
САУАТЫ АШЫЛДЫ Танымы, білімі,
түсінігі кеңіді. Шаршап келген шығар.
Мазасын неге алдың?— деді Бәтима ері
Ақанға.— Абай сөзі шаршағанға — қуат,
сауатсызға — сауат емес пе?— деді Ақан.
— Абайды оқумен сауатың ашылса, ашылатын болып еді ғой, — деді Бәтима
(Ғ. Мұс.).
САУ БАСЫНАН ДАУ КЕТПЕДІ к өн е. Жазыцсыз кісінің жанжал-иіатаща
душар болуы туралы айтылады. Су шықпас қазғанменен тау басынан Ңазақтың
day кетпейді сау басынан. Жолдасы сыр
айтңан жау боп шыңса, Ер жігіт жаңылады тәубасынан... (А. Ңор.).
САУ БАСЫНА САҢИНА ТІЛЕДІ ©
САУ БАСЫН САУДАҒА САЛДЫ Өзінеөзі істеді, ауру, азап сұрап алды; езін-өзі
дауға іліктірді, әлек тілеп алды. Жиын
ішіндегі тілді-ауызды шешендер Алтай
аулының адамдарымен сөйлесіп, арылып
шьщты. Олардың жауабы: «Біз Жаңсылыңтың бұл жұмысын білмейміз. Мынау
елдің береке бірлігінің үотінде сау басымызға саңина тілейік деген ниетіміз жоқ»

(М. Ә.). Бодан сау басына сацина тілеп
алып, енді содан ңұтылатын жол іздеуде
(Б. С.). Сау басыңды саудаға салып не
бар, қырмандағы жұмыс сен болмасаң иесіз қалар ма еді,— деді Тасболат тілімен
шаншып (3. Ң.).
САУ БОЛ т і л е к-қ о ш т а с у. Аманесен жүр. Ал айналайын, сау болі Жамандық көрме (AT).
САУҒА САЛДЫ Бәйгеден олжа алып
берді. Дегендей: шешен — дауға, батыр —
жауға, Жүйрікті — бәйгеге,— деп бағалауда. «Дүлдүлі Көкшетаудың келді», десті
Ton жарған, талай елге салған сауға
(I. Ж.).
САУҒА С¥РАДЫ к ө н е. 1. Өз басына
азаттыц сұрады. Батыр ашу шақырды,
Шьщ үйден деп сұм шалға, Айбаттанып
ақырды. Ақырғанға шыдамай Баймағамбет сасады. Сауға сұрап басына Жалынып есік ашады (О. III.). Ақ сордан сүртілмеген жаңтан ылай, Ңаны бар шекесінен
аққан жылай: Жылқышы сауға сұрап
«бабасының» Алдына домалады аттан ңұлай (X. Ер.). 2. Олжа сүрады. Өзіне біткен
дүниесін сауға сұрап жинаған (АӘ).
САУДАҒА САЛДЫ Сөз кылды, әцгіме
етті. (Бұл жерде ұнамсыз мағынада). Ңарлыға Біршімбайға: Саудаға мені салғанша Кескілескен жауыңа Сауғаға берсең
болмас па? В)ай сорлылығың қор еткен?
(М. Ә.). Ңосқанда өз қолыңмен екі жасты,
Саудаға салмайтын ең бүйтіп басты. Зынданға салғаныңмен шығып Бишан, Тал
түсте етпеді ме аяң асты!— дейді Парен
Апрасияпқа (Т. I.).
САУДАЙЫ АДАМ Есерсоц. («Саудайы»— парсы тілінде жынды деген мағынада).
САУДАҢЫЗ Ң¥ШАТ [Қ¥ЛАТ] БОЛ
СЫН © САУДАҢЫЗ ЖАНСЫН! т і л е к .
Пайдаңыз шаш етектен болсын деген ма
ринада.
САУДАСЫ БІТТІ [ШЕШІЛДІ] Ісі бітті,
тағдыры шешілді; жайын тапты. Қайсысына апарса да, енді бәріміздің саудамыз
біткені ғой десіп отырып, жолдастар әңгімені ңойып отырған еді,— деді (С. С.).
Неменеге бос сөзді сөйлей бересің, мұның
саудасы алдақашан бітті емес ne? (AT) Хакимаға бірдеңе болғанын анадай жерде
жүрген атасы да аңғарып, аяғын жеделдете басып келді де, жыланды салып,
оның саудасын біржола бітірген соң барып, немересіне бұрылды (М. И.).
САУДЫРАҒАН ЖЕЗ Ацын бұл жерде
бағасыз сөзді жезге балап айтып отыр.
Самародный сары алтын, Саудасыз берсең,
алмайды, Саудыраған жезіне (Абай).
САУ ЕТТІ Бірден, тұтциылдан үстіне
келе (түсе) цалды. Он тоғызыншы жылдың
аяц шенінде бір топ қызыл әскер біздіц
ауылға сау ете калды. Ац түйенің ңарны
жарылды. Көктен тілегеніміз жерден табы-
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лып, жарылкап қалдық (С. 0.). 1961 жыл
болатын, мен Аңтоғай деген жерде мал
төлдетіп жатқамын. «Құланның ңасуына,
мылтыңтың басуы» дегендей совхоз басшылары сау ете цалды (ЛЖ). Мақамбет
қатты састы. Ңос атпен кейін ңалған ағайындарына кісі шаптырды. Бастыгы Мекеш
болып, сайдың тасындай отыз жігіт сау
,ете түсті (Ғ. Мұс.).
САУҢЫМ САЛДЫ Қаттьі дуылдасып,
әңгіме цүрды. Подносңа бөтелкемен арак
толды, Еір-екі жақсы рюмке дайын болды.
Жоңтан барды сөйлесіп, сауцым салып,
Алысты пияланы оңды-солды (Абай).
САУ СИЫРДЫҢ БОҒЫ [ЖАПАСЫ]
ЕМЕС к е к е с і н. Бір бәлесі, сұмдығы бар,
тегін адам емес деген мағынада. Бәрі де
сау сиырдың, боғы емес, ...үшеуі де бірдей. Бәрінің де ұрлыгы бірдей (Ғ. М.).
САУ ТАМТЫҒЫ ЖОҢ © САУ ТАМТЫҒЫ ҢАЛМАДЫ Алба-жұлбасы, дал-да
лы шыщан; бүтін жері цалмаған, бытшыт болып цираған. Үстіндегі киімінің
сау тамтығы жоц, жалба-жұлба он екі жасар тазша баладан хан қатты жиіркеніпті
(ҢЕ). Ағраби дауыс шыққан жаққа қарай
келсе, өне бойы қан болып, бүтін денесінде сау тамтығы жоц Мархуманы көреді
(ҢӘ). Алдыңғы күні осы деревняны алганда, ана бір үйге, анау қисайып тұр ғой,—
деп, Бондаренко төбесіндегі тақтайы цурап, оңып кеткен торт терезелі кішкене
үйді нұсқады.— Он шакты гранат лақтырдық. Үйдің сау тамтығьі цалмады..,— деді Кусковқа (Т. А.).
САУ ШЫҢТЫ Бұл жерде жаладан
аман цалды деген мағынада. Сұлтан Сиық
деп келгенде, Ел ішінде ел дегенім Ңарсы
өзіме жау шықты Жылқыдан кете сау
шыцты (III. Ж.).
САУЫҒЫ КЕТТІ Қызығы, той-думаны
басынан кешті. Бозбалаға сауық ем, Сауығым кетіп, күл сөнді. Жұрттан аскан, көсемді, Алмай ма ңұдай шешенді (III. Қ.).
САУЬЩ ҢҮРДЫ © САУЫҢ-САЙРАН
ҢҮРДЫ [САЛДЫ] Қызыкты думан жасады, көңіл көтерді. ... Көңілденіп, жайраңдады, әр түрлі сауыц цұрып, сайрандады
(Н. А.). Бірақ енді дәл Абайдың өзі болмаса, Асылбек пен Ерболдар және, әсіресе,
Ңуандың, Ңарашаштар да басңа ермек
іздей бастаған. Олар: «Отауға барайың!»
Азырақ сауык кұрып, көңіл сергітейік»
дескен (М. Ә.). Арғынның алты табын алты
ай кезіп, Салғаным сауыц-сайран тарлан
шүйіп, Сұлудың жұрт маңтаған бөрін көрдім, Кейі аласа келеді, кейі биік (Ш. Ж.).
САУЫН АЙТТЫ Ас, той хабарын таратты. Атаусыз атақты адам қалу ұят,
Үлкен ңып, ас бер деген сөзге көнді. Ңонған соң, жүз үй тігіп, Марқа көлге, Қалдырмай сауын айтты маңдағы елге (С. Т.).
Мал семіз, халық шат, Аман шығып сол
ңыстан, Келесі жаз болғанда, Көп дәулетке көңіл мае... Күзінде өлген Жарылғас
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Осы байдың асына Сауын айтты халыкқа
Бермек болды жиын-ас (Н. Б.). Ac әзірлігі
ойдағыдай жүріп жатыр. Бес болыс КерейУаңңа түгел сауын айтылды (Ғ. М.).
САУЫН АЛДЫ © САУЫН САУДЫ
Біреудің сауын малын уацытша алды (Бұрынғы уақытта кедей, әлсіз шаруа күйлі
кісіден уақытша сүтін пайдалануға келісіммен сауын мал алатын болған). Ердің
күйін сұрама, Жұртган сауын сауған соң.
Малдың күйін сұрама, Ңонысынан ауған
соң (АӘ).
САУЫРДАН СИПАДЫ Жайбарақат.
жанына батырмай-ац шығарып салды.
Отыратын болсаң мөлшерлі жер беріп, кететін болсаң, «жол болсын» деп, сауырдан
сипап қоя беретін шығар («Айқап»),
САУЫРЫНА ҢАҚ ТҮРАДЫ Сауыры
кең; жотасы келісті жылцы туралы айтылады. Атымның цац тұрады сауырына,
Ңос тепкі салып келем бауырына. Ңолынан шай құйдырып ішейік деп, Келеміз
Айтпай сұлу ауылына (Б. Ңож.).
САУЫРЫН АЛҒЫЗДЫ Бет цайтарар,
жасцантар тяк-тэк көрді; теперіш, соццы
көрді. Ңұтырар бұл Борсаң, Ңарсаң, сауырын алғызайьін деген екен, бір шайнап
тастамаса болмае тегі осыны, бәлемді
.(М. Ә.).
САУЫРЫНА ҢАМШЫ ТИДІ Акын бүл
жерде өмір, түрмыс цысымшылығын айтып отыр. Мен ақ сұңқардан туған құмаймын, Бір сұңңарга жұбаймын. Сауырыма
цамшы тигенде, Шаппай неғып шыдаймын (М. Ө.).
САУЫРЫНАН БАСЫП ЖҮРІП ТАҢДАДЫ [ТАҢДАП АЛДЫ] Ец жарамды,
маңдай алдысын талғап, іріктеп алды де
ген мағынада. ... Осы шөлдегі үш ауданның ішінен ең жақсы деген қызын сауырынан басып жүріп, таңдап тұрып алмайсың
ба,— деді Әсел Сағитңа (М. Ә.).
САУЫСҢАНДАЙ САҚТЫҒЫ, ЖҰМЫРТҢАДАЙ АҢТЫҒЫ Халъщ жырларына тэн теңеу: өте сезімтал, сергек, жзне
сүлу деген ұғьімда. Сауысцандай сацтығы,
Жұмьіртцадай ацтығы, Желбіреген желегі,
Жаңа түсіп келеді. Сегізінен бір дара,
Ақылы асқан ол — дана, Кіші келінім —
Кенжекей О да болсын сенікі (ҢЕ).
САЯ БОЛДЫ [ҚЫЛДЫ] Иана, арка
сүйер болды; ығын, беделін пана тұтты.
Ңайдан сая болды? Ыңкылдап, күрсілдеп
мазаны алып бітті тіпті (С. HL).
САЯБЫР ТАПТЫ Тыншыды, тынышталды. Композитор жас ңазаң, Ңиялы таппай саябыр. «Бейбіт көктем» деп атап,
Жазыпты әнін жаңа бір (М. Әл.). Іштегі
ауыр жараның аузын ашсаң жаның сая
быр тауып, көңілден күрмеу, бойдан сырқау кетеді! (Ш. X.).
САЯҚ ЖҮРДІ Жүртца цосылмай бе
лек, жеке-дара жүрді. Саяц жүрсең, таяқ
жерсің (Макал). Сөйледі Әзім-дағы аян-
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бай-ақ, Мен ғаріп бейшарамын жүрген
саяц (Абай).
САЯСЫ ЖОҢ ДАРАҢҚА Б¥ЛБ¥Л
КОНБАЙДЫ Пайдасы, панасы, ыгы жоц
жанға ешкім. үйір болмайды деген мағынада. Ңызығы бұ дүниенің тіршілікпен,
Саясы жоц даракца бұлбұл цонбас (М3).
САЯ ТАПТЫ Жан рацатын көрді; жа
ны жай тапты. Саясыз жайлаудың жанжануары көлге тығылып қана сая табады
(Ғ. М.). Сары ала сорпа, сары қымызды ас
ңылған мал иелері де таза ауада бой жазып жан раңаты сая тапцандай (М. Е.).
САЯТ КЕШТІ Дәурен сүрді, өмір сүрді. Ер Мамайдың алдында, Саят кештім
өкінбен («Шайыр...»).
САЯТ [САЯТТЫҢ] Ң¥РДЫ Қүспен ац
аулады, қүс ілдірді. Ңұс салып, саяттыц
цұрған, кыз ұзатып, ас беруді, өлік жөнелтуді суреттейтін тараулар... жеке-жеке-ақ
ғылыми-этнографиялық толайым еңбектерге пара-пар (Қ. Сэт.).
САЯТТАН ҢАШТЫ Ац аулаудан цүсы
цашты. (Бұл жерде аңын қолынан бақыт
құсы кетуді айтып отыр. Бұл фраза кейде
шабыт, ақындық өнердің тоқырауыва да
балама болады). Тұғырым тұл, тұйғын
цашты саяттан. Өзегімде секілді бір от
жатқан (Мақ.).
СӘЖДЕГЕ БАС ¥РДЫ [БАСЫ ТИДІ,
БАСЫН САЛДЫ, БАСЫН ҢОЙДЫ] ©
СӘЖДЕГЕ ЖАТТЫ © СӘЖДЕ ҢЫЛДЫ
д і н и. Құлшылыц етті; намазға кірісті.
Ңұбылаға карай бас койып, Мынажат ай
тып аллаға, Сәждеге басын салады (БЖ).
Кәрілер сәждеге басын цойды; кемпірлер
мойынға бұршақ салды і(Х. Е.). Аталықтай
щсща.л сәждеге жатыті зарланды (Д. Б.).
СӘЛДЕСІНЕ ШОҢ ТҮСКЕН МОЛДАДАЙ Арамза кулығы әиікере болған кісідей. Сәлдесіне шоц түскен молдадай шоршып түскені несі? (AT).
СӘЛЕМ БЕРДІ Амандасты, саулык сүрасты. Сәлея бердік, жарандар!— деді
(С. Бақ.).
СӘЛЕМДЕМЕ [СӘЛЕМ-САУҢЫТ] БЕРДІ [ЖІБЕРДІ] Көңіл ыцыласы, белгісі ретінде сыйға әр түрлі зат-бұйьім жіберді.—
Онда оған берейін,— деп, — сэлемдеме,
Кейқысырау ңазынаға кірді келе. Арттырып алтын, гауһар, үш жүз нарға, Өзі де
Рүстеммен шығып ере (Т. I.).
СӘЛЕМДІ ӘЛІК АЛМАДЫ Берген сэлемді ілтипат етпеді.
СӘЛЕМІ ТҮЗУ Ниеті дүрьіс, көңіл ілтшіаты жацсы. Атамңұл сол жолы көп
уақытын бөліп, ерлі-зайыпты малшыларды табыстырып кеткен. Содан бері Әлімқожаның сәлемі түзу (ҢӘ).
СӘН Ң¥РДЫ [ТҮЗЕДІ] Салтанат цылды. Кетеді екен жас Бекей, Ңұсбегілік сэн
цүрьіп (С. Б.).

СӘНІ БОЛМАДЫ [KETTI] Қызығы,
жайы, цасиеті болмады; берекесі цалмады. Көк алалы көп жылқы, Оның да сәні
болмайды, Шамырңанған тал түсте Шалңып жатңан көлден соң (Б. Ө.). Адырадыр, адыр тау, Адыра қалар елден соң.
Елдің сәні болмайды, Ңолайлы ңоныс жер
дей соң (Б. Ө.). Жаздың сәні кетер ме, Тауда гүлдер солмаса? Ағаш сұлу көрінбес,
Сыртында ңабық болмаса (М. Сұл.). Ағайынның аразы Елдің сәнін кетірер, Абысынның аразы Ауыл сәнін кетірер (Б. Ң.).
Бұңар деген кәріңіз Соғыссаң кетер сәніціз, Бізден бұрын өтіпті Әзіреті Әліңіз
(Б. Ң.).
СӘНІНЕ КЕЛЕ АЛМАДЫ Қалпына
орала алмады; тұрмысы, өмірі орныға
алмады. Керуенім кетті мәріге, Мәріден
кетті әріге, Ңамңорым менің кеткен соң,
Артында қалған ңос жетім Келе алмай
жүр сәніне (А. Аз.).
СӘТ CAPAT Қолайы келген шац; оңтайлы кез. Сәт сағаты жеткенде, Көсем
жарлыі{ еткенде, Жаудың тілі байланар
(АЖ).
СӘТ [-TI] САПАР! т і л е к. Жолың
болсын деген мағынада. Темірбекке: —
Сәт сапарі — деп Лиза ңол ұсынды (Т. Ж.).
— Көпір дайын, Сәтті сапарі Бөгелме, тез
жүгіңді апар! — Деді жігіт жолын беріп,
Ойы Еділге жөнелді еріп (Ә. С.).
СӘТІ ТҮСТІ Реті келді, орайы келді.
Жәмиланы әне аламын, міне аламын деп
жүргенде, сәті түспей-ац цойды (Ң. Ңуан.).
Бір қайықта Сұлтан, Ңалтылдақ шал,
Назар.— Сәті түсіті, осы шамадан жоспарды бір көтеріп тастасам,— деп арман етеді Сұлтан (Т. А.).
СӘУЕГЕЙЛІК ЕТТІ [ЖАСАДЫ, Ң¥РДЫ, ҢЫЛДЫ] «Әулиелік» етті; білгірсіді.
Шыныңды айтшы, дәл осы жолғы жорамалым да теріс пе? — деді Байсал Бануға.— Бұл жолы сәуегейлік еттің — деді
Бану. Мұндай майданнан алыста туған,
оңай сәуегейлік жасайтын өлеңдер ешкімге де пайда бермейтін еді (Ә. Т.). Тегі,
олар «Мәліктің шаруасы бітті, ертең комиссияның ңорытындысымеи орнынан
алады» деп сэуегейлік цұрып отырғанын,
ңипақтаған пішінінен-ақ сезеді Нұрлан!
(3. Ш.). Сендер әнеугүні Балңыбекке
трактор жүрмейді деп те сәуегейлік цылғансыңдар (М. Ә.).
СӘУІР БОЛМАЙ, ТӘУІР БОЛМАЙДЫ
Көктем шыцпай жан-жануар көкке тойынбайды деген мағынада. (Апрель айын
сәуір, көкек деп те атайды. Осы тэрізді
ай аттарының мынадай баламасы бар:
қаңтар — январь, ақпан — февраль, наурыз — март, көкек — апрель, мамыр —
май, маусым — июнь, шілде — июль, тамыз — август, ңыр күйек — сентябрь, қазан — октябрь, желтоңсан — декабрь. Осы
ай аттарына ңатысты ескі дағдыдан кал
ган мынадай тұраңты тіркестер бар:
аңпан-тоқпан (қаңтар) соңты; қаңтарда
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}?ыз ұзатпайды; наурыздама қылды (берДІ); мамырға жығылды (құстар жұмыртка сала бастады); қырық күн шілде;
шілде түсті; шілде шыңты; күйекке түсті; ңазан болды ;(ұрды) т. б. Ал жыл құсының жылы жақтан қайтқан соңғы күндерін немесе күз айындағы жылы жаңқа
ұшып бара жатңан кезін ңұс к...і деп
атайды).
СЕГІЗ БЕЙІШ [Ж¥МАҚ, ҰЖМАҚ,
¥ШПАҚ] д і н и. «Күнәсіз» жандар о
дүниеде мекен ететін жай, онда барғандар
хор цыздарын, аруларын сүйеді-міс. Көз
сипатын ңарасаң Сегіз бейіш ішінде Хорлардың жакңан шырағы (ҢЖ). Жолшора
өзің атың, әкең Ңамай, Параны бұрап жедің елден талай. Алдыңда сегіз жұмац,
отыз тозац, Барарың ңайсысына екі талай
(ПІС).
СЕГІЗ КЕССЕ, СІРКЕДЕИ ҢАН ШЫҢПАЙДЫ Безеріп цалған, жібіп-иімейтін
қатьігез кісі туралы айтылады. Сегіз кессе, сіркедей цан шыцпайтын топас әкенің
сорақы қылығына ішім күйеді: «Асықтгай тұра тұр, Тоңсанбай, кыбыңды бір
табармыз»,— деп
сырттан
кіжінемін
(С. О.).
СЕГІЗ ҢИЫР ШАРТАРАП Күллі
әлем. Сегіз циыр шартарап Төрт кұбылаңды түгел қып, Төрінде жатып салмақтан
(Б. Ң.). Сегізінші тілек тілеңіз! Сегіз циыр
шартарап, Жер тұлданып тұрмасңа (Б. Ң.).
СЕГІЗ ҢЫРЛЫ, БІР [СЕКСЕН] СЫРЛЫ Өнері мол, байсалды жацсы адам.
Сегіз цырлы, бір сырлы Ер жігітке айналдым (Д. Ә.). Уа, сол елде Жомарт деген
жігіт болыпты... Той-думанның сәні, әншікүйші, серілігі жэне бар. Сегіз кырлы,
бір сырлы. деген сияқты марқаска, бағлан
жігіт болса керек,— дейді Дәукен (Т. А.).
Жатық сөз жақсы мінез, жайдары ашык,
Жагымды, жан жадыратқан қайран ғашьщ. Сегіз цыр, сексен сырмен шыраға
тартсаң, Түсіне алмас айтқанына кейбір
жасық (А. Ңор.). Ал «сегіз цырлы, бір
сырлы» өнерпаздың орны мен тағлымы,
әрине өзгеше. Біз Кенен Әзірбаевтың жыршылдық репертуары, айтқыштығы тура
лы сөз қозғаймыз (Р. Б.).
СЕЗІК [СЕКЕМ] АЛДЫ [ПАЙДА БОЛ
ДЫ, ТУРЫЗДЫ] Күдіктенді; хауіптенді,
күмзнданды. Скориковтың көңілі ешңандай сезік алған жоқ, ұялшак; бала мінезі
болар деп ойлады (Ә. Н.)- Әлденеден сезік
алып, алда тұрған айқасқа әзірленгендей
ителгі де жүнін жығып, екі канатын салбыратып жымып келеді ;(С. Б.). Бірге кеткен үш кісінің көңілдері қаяу, кабактары
кірбің тартып, бір сезік пайда болды
(ҚЕ). Ушаков Рязановтың хатын сыдырып бір оңып шыкңанда, үлкен сезік
туғызғандай ешнәрсені аңдамап еді
(Ғ. М.). Төрт банды үндемей тұрып барып,
аттардың ар жағына шығып, азғана кеңесе калды. Бекбол ол жерден де Сәтбек
көзінің бағып тұрғанын сезіп, секем алдырмас үшін ңыбыр етпеді (М. Ә.). Арын-
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ғазы бұған да міз баңпағанын Саша секем алып, оның алдына еңкейіп еді, мұрны ғана пысылдайды (3. Қ.).
СЕЛ [СЕЛ-СЕЛ] БОЛДЫ Жан терге
түсті; кара суға түсіп терледі. Шырағым,
белден шойырылып кап ем, құм бұлауға
түсіп, сел-сел боп терлеп, әжептәуір бері
ңарадым (AT).
СЕЛДЕЙ [СЕҢДЕЙ] ҢАПТАДЫ Жапыра жөнелді. Ат тұяғының дүбірі әлгіден де гөрі үдеп, қаһарлы кол селдей қаптап, етекке кұлады (Ә. Н.).
СЕЛК [СЕЛТ] ЕТТІ Шошып калды;
түршікті. Танакөз де жиіркеншек-ақ болатын. Поселкеге ене бергенде, май тұмсықтың бірі ңорс етіп еді, ол селк етті
(Ғ. Мұс.). Әсем әннің әуенінен еліккен
мен аузымды ашып отыра беріппін. Жұмат келіп «Елубай, енді сенің кезегің»
дегенде шошып оянғандай селк ете түстім
(Е. Ө.). Шалынды, бір күн цұлақңа, Гүрс
еткен мылтық дауысы. Селт ете ңалды
кең далам, Селк ете ңалды тау іші (Жамбыл). Райңан селт етеді, тітіркенеді. Көзін
жұмып, бойы сіресіп, қыңыр кайратпен
ңұшырланып қалғандай болады (М. Ә.).
«Мұқаттым» — деп, «қара жерге отырттым» — деп қара борандатып, Оразбай,
Жиреншелер кеткенмен де, өзінің бүл
күндегі ісіне, еңбегіне ойы берік, бойы
бекем Абай, селт етіп шіміріккен жоқ
(М. Ә.).
СЕЛТЕК [СЕЛТЕҢ] ҚАҢТЫ Үшыпңонды\ кісімсіп жортақы мінез көрсетті.
Бай сейілді, Бір бейілді Елде жаксы қалмады. Елдегі еркек, Босқа селтек Ңағьіп
елін қармады (Абай). Байга селтең цацтыңдар, Шыдады әзер қу жаным. Ал,
Кәдірбай құлаі? сал! Жамбыл сөзін тыңдап қал (Жамбыл).
СЕЛТ ЕТПЕДІ Ешбір белгі білінбеді,
міз бацпады, селк етпеді. Ой, сабаз-ай,
қанша айтсаң да бір селт етпейді, мелшиіп
отыра береді. (AT). Сіз түзде ңан жұтып
жүргенде, мен үйде май жұтып отырдым
ба? Бәріне түсінем, бірақ қолымнан не
келеді?! Ңұдай аңы, сіз кеткелі көңілім
бір селт етті ме екен,— деді Шолпан
(Ғ. Мұс.).
СЕМІЗ СӨЗ Асцынған сөз, Бай аузында семіз сөз (Мақал).
СЕНГЕН ҢОЙЫМ СЕН БОЛСАҢ [СЕН
БЕ ЕДЩ] Үміт етіп сенген адамы ойлаған жерінен шыцпай, көңілі цалғанда
айтылады. — Сенген цойым сен болсаң,
күйсегенің құрысыні Аңмоладан оісып келгенде, одан «ңосшы болыс» атағанда
жылпос Жаңыпңа бір ауыз сөз айта алмадың,— деді Тәуке Әлжанға [(Ғ. Мұс.).—
Елді бүлдіріп, жарға жығайын деп пе
едің? — Сенген қойым сен бе едің? Ел деп
не кыласыз сіз? Еліңіз кім екені танылды ғой (М. Ә.).
СЕНЕН АЯҒАНЫМДЫ ИТ ЖЕСІН Са
ган бермегенім өзіме де бұйьірмасын.
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аясам арам болсын деген магынада. Келінжан, сенен аяғанды ит жесін, шыныменен жоң боп тұр ғой (AT).
СЕНЕН КЕЛГЕН КЕРДІ КӨРЕРМІН
Ңоцайыңды, циянат, күшіңді кезінде кәріп алармын деген мағынада. — Ә, залым!
Сазайыңды берейін... Сенен келген керді
кейін көрермін (Ә. Н.).
.
СЕН ТҮР, МЕН АТАЙЫННЫҢ ӨЗІ
Бұл жерде келсең кел, әзір жауап кісі
деген магынада. Біздің Сәттіғұл сен түр,
мен атайынныц ақыны емес. Бірақ ойланып шығарса, сөз бедерін текшелей біледі
екен,— депті Ңашаған ақын (ҚӘ).
СЕНІ КІМНІҢ С¥СЫ БАСЫП ОТЫР?
Неліктен берекең кетіп отыр, неге абыржисың деген мағынада. (Мұндағы «сүсы»
деген «сұсты», «пысы» түрінде де айтыла
береді).
СЕНІҢ ТАБАНЫҢА КІРГЕН ШӨГІР
[ШӨҢГЕ, TIKEH] МЕНІҢ МАҢДАИЫМА
ҚАДАЛСЫН [КГРС1Н] Сен тартар тауцымет азатіты мен-ац көтерейін деген магы
нада. Сенің табаныңа кірген шөгір біздің
мацдайымызға цадалсын деген еріміз сен
емеспіеің (М. Ә.).
СЕҢ СОҢҚАН БАЛЬЩТАЙ БОЛДЫ
[СЕНДЕЛД1] Есеңгіреп, сандалып цалды;
злсіреп дымы бітті; не істерін білмеді.
Сең соққан балыцтай сенделген ояз қасындағыларға аңылдасьга еді (С. М.). Халыңтың жауы — би, болыс, Пайдасына сатылған, Бас сақтайтын пана жоқ, Параға берер қара жоқ, Ңұтылатын жөн таппай.
Тарығып бір күн шатылған. Сең сокцан
балык секілді, Мең-зең болды байтақ ел,
Болыс, биден аңырған (Н. Б.).
СЕРКЕСШЕН АЙРЫЛДЫ Ардактысынан, бастаушы азаматынан айрылды. Айтып-айтпай немене? Исатайды өлтіріп,
Серкесінен айрылып, Сергелдең болған
біздің ел! (М. Ө.).
СЕРПІНІ СЕГІЗ БОЛДЫ © ҢАҢЫРҒАНЫ ҢАЙЫМ АЛТЫН, ТҮКІРГЕНІ
ТҮЙМЕ АЛТЫН БОЛДЫ д и а л. Беделі
артты, антканы болды, дзуірі жүрді. Серпіні сегіз болып, үкімі жүрген адам. Бу
рый бізде серпіні сегіз болғандар бірнеше
болатын (Сем., Үр.).
СЕРТ [УАҒДА, УЭДЕ] БАЙЛАСТЫ
[БЕРДІ, ETTI1 © УӘДЕ ¥СТАДЫ Айнымасца сез байласты; келісім-ант жасасты.
Әке-шеше, аға-туыстары Мағрипаның жіпсіз тұсалғандай болғанына қысылатын
болса керек... Ал Мағышңа осы жазда
үміт беріп серт байласып кетпесең, ұзаң
қинауға салған боларсың,...— деді Дәрмен
(М. Ә.). Ет берсем сен мендік бол деп бе
рем деп, Ел жиып, мал сойыңыз ет берем
деп. Кім көп берсе, мен соған серт берем
деп (Абай). Алла хаңы деген соң амал да
жод, Барайын деп уэде етіп қол ңағысты
(Абай). Барайын биыл қашып қыска дедің, Бекітіп бір уәде ұста дедің (Айтыс).
Хан қалай бөледі, соған бәріміз де риза

болальщ деп уағда етісті (ҢЕ). Берем деп
уағда цылмайды. Сонда да ңауымы қоймайды (Д. Б.).
СЕРТ [УӘДЕІ БҰЗЫЛДЫ © СЕРТТЕН
[УӘДЕДЕН, УАҒДАДАНІ ТАЙДЫ [ТАНДЫ, ШЫҢТЫ, ЖЫЛЫСТЫ] © УАҒДАСЫНДА [УЭДЕСШДЕ] Т¥РМАДЫ ©
УӘДЕНІ АТТАДЫ Келісімде тұрмады,
сөзден айныды, өз сөзін аяц асты цылды.
Сен аттың жөнсіз оң, Тәңірі — ңазы, Тас
таразы, Тентекті сұрамас деп ңалма, серт
бұзғанның Біл, Орны — шоқ (Абай). Де
ген соң, біз картайдьщ, біз і^артайдың.
Белгісі қартайғанның серттен тайдық
(Б. Ңож.). Хан ңызын беремін деген уэдесінде түрмады (ЕТ). Қыз уәдесінен таныті
кетсе, тірі масқара болдық (С. М.) Уағдадан жылысты, Буыршындай тістесті, Жамандықты іздесті, Бірін бірі күндесті
(Б. Ң.). Мырза деген Ибраһим Ат берем
деп, бермеді, Уағдасында тұрмады і(С. Д.).
СЕРТКЕ [УӘДЕГЕІ ЖЕТТІ © УӘДЕГЕ
ТОҚТАСТЫ © УӘДЕДЕН [УАҒДАДАНІ
ЖЫЛЖЫМАДЫ [ШЬЩТЫІ © УӘДЕДЕ
Т¥РДЫ Келісімде тұрды, сөзін бұзбады.
Сол күндегі жандардан Ңодар епті. Уағыда ңылған сертіне анық жетті (ҢКБС).
Салдырап аяқ-ңол, жетпей сертке Ішім
дертке тез толды (Абай). Сәуле бір мінезді, сайкал емес алдауыш. Серттен цайтпас
тура сөзді, жылан емес арбауыш (С. С.).
Уәдеге бір айтылған тоцтасалыц, Ңунап
достарымыз бір қуансын (А. Қор.). Шыға
алмай талпынамын төрде тұрып, Биіктен
миуа алыстың ойда тұрып. Уәдеден күйсе жаны жылжымасын, Аныңтап кейін
қалмай жолда тұрып (А. Ңор.). Ол айтқан
уәдесінен шығу түгіл, Өкінттің ең соңында еңбегін жеп (Т. I.).
СЕРУЕН Ң¥РДЫ [САЛДЫ] Сайрандады, қыдырды. Дүйсенбіде доп ойнадык
қорада, Сейсенбіде серуен түүрдьщ далада.
Сәрсенбіде сурет салдык бәріміз, Бейсенбіде биге ұласты әніміз (М. Әл.). Алматының карағай, қайынға бөленген көшесінде,
таудан тасырлап ақңан бал бұлақтарының бойында серуен салып көп жүрдің
сен, достым (С. Мәу.).
СЕС АЛДЫ Хауітітенді, сезіктенді;
кек байлады. Ңұшбегі өзінің ағат сөйлеп
қалғанын бірден аңғарды. Тек сүлтандар
сес алып кетпесін деп бұрынғысынан да
бетер күлімсірей түсті (I. Е.).
СЕС БЕРДІ Белгі жасады. Кузьменко
«болмайды» дегендей бас шайқап, аяғымен сес берді (Ң. Т.).
СЕС КӨРСЕТТІ [ҚЫЛДЫІ Қоцан-лоцы жасады, док цылды.— ІНығамын, нар
тәуекел, тағы барам, Жықсам — алам,
жыкпасам тағы қалам! Болмастан өкіректеп ол тұрғанда, Сесімді көрсетейін мен
де бәлем (I. Ж.). Үйреніп ңалған ескілік
Үйінен шыға қашпайды, Айқасып, үрей,
сес цылып, Созғылап біраз тастайды
(Ғ. Қ.).
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СЕСПЕЙ ҢАТТЫ Тұяк серіппеді, бірден өліп кетті. Күшік жүгіріп барып, бір
түйенің аяғын тістейін дегенде, түйе мұны дәлдеп тұрып, баска теуіп қалыпты,
күшік сол арада сеспей цатыпты (ҢЕ).
Ңасқыр қарды астынан кеулей келіп, басын жаңа кылтита бергенде, Сыздық
күректің ңырымен кара тұмсыңтан періп
жіберді. Ңасңыр табанда сеспей катты
(Ғ. Мұс.).
СЕСІ ҢАЙТТЫ © СЕСІН ҢАЙЫРДЫ
Айбат-домбытын, арынын басты, мысын
цүртты. Ханның сесін кайырып, Еліңді
жаудан айырып, Алмадың калай кегіңді?
(Жамбыл).
СИҢЫ КЕТТІ Берекесі ұшты, Не цыласың ңұр мактап, Өңкей аңымак есекті.
Елдің сицын кетірген Кесіп қып өтірікөсекті (Жамбыл). Спцы кетіп сұрланып,
Ңансыз ңатып ңалды өң. Туған жерде
тыныстап, Көзімді аштым, алып дем
(С. Мәу.).
СИҚЫН АЛДЫ Берекесін кетірді. Мынау қара суың жұрттың сикын алып би
та (AT).
СИПАЙ ҢАМШЫЛАДЫ Сөзді жанға
батырмай айтты, ептеп цана емеурін білдірді. Ңарт сипай цамшылай отырып, көп
әңгіме айтып тастады (AT).
СИПАЙ САЛДЫ Немщрайды, келеркеттісіз айтты. — Қайдан білейін,— деп,
Жәуке сөзінің аяғын сипай салды (С. О.).
СИРАҒЫ ШЫҢҢАН КЕДЕЙ к ө н е.
Маңдайында түгі жоц, тап-тацыр жарлы.
Шетінен сирағы шыщан кедей, өжет, тентектері де бар. Атақты-атақты батырлары да, шешен ділмарлары да болған
(Ғ. С.).
СИЫРДАЙ МҮЙІЗДЕСТІ Өзара кырылысты, түртпектесті. Мүйіздескен сиырдай Байласаң бас жіп жетер ме? Еңбегің
еш, тұзы сор, Ңайратың селге кетер ме?
(Д. В.).
СИЫРДЫҢ БҮЙРЕГІНДЕЙ БЫТЫРАДЫ Бет-бетіне, жан-жацца тарап кетті;
басы цосылмады, берекесі кетгі. Жүр,
андаі Сиырдың бүйрегіндей бытырауға
айналған екенбіз, тек арты қайырлы болсын! (С. М.).
СИЫРДЫҢ ЖАПАСЫ Сиырдың нэжісі. (Сиырдың кепкен жапасын «тезек» дейді; ңойдың, ешкінің, түйенің нәжісін
«құмалақ» дейді, жылқының кеуіп үйіліп
жатңан боғын «ңұмаң», одан ірірегін «қара құмақ» дейді, кұстың нәжісін «құстың
саңғыры» дейді, ертедегі түркі тілінде
«құстың саңы» деп атаған; осыдан «ңұс
саңгыды» деген тіркес келіп шықңан).
СИЫРДЫҢ ЖОРҒАСЫ СЕКІЛДЕНДІ
к е к е с і н. Еп цуып, майда жүріске сал
ды. Сиырдың жорғасы секілденіп, картайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын
(Абай).

соғыс

СИЫР ҚҮЙЫМШАҢТАТТЫ Аяксыз
цалдырып, берекесіз етті, соцы сүйылып
кетті. Матайдың сөзінің басы таудай болса да, аяғы сиыр кұйьімшактап келіп,
қылдай болып кетті (М. Ә.). Сағиттың
жыртқыштығы әуелде осындай катты туршігіп ызаланған комсомол секретарының
екпінді сөзі мінезімен басталса да, кейін,
тағы бірнеше күндер өткен соң, әлденеден
бәсеңсіп, сиыр кұйымшацтаиып сұйыла
берді (М. Ә.).
СИЫРМА ҢҮЙРЫҚ д и а л. Өтірік
иіығарып салма, жалтартпа сөз. Қазақтың сиырма цұйрыц дегені болды ғой
(Қ. орда, Арал).
СИЫР МІНЕЗ Сүйкімсіз цылыц. (Көрінген нәрсеге орынсыз соқтықканда айтылады). Ағаттық ісімізді білмедік пе?
Көңілін бір нәрседен кірледік пе? Сыкылды сиыр мінез жаман елміз, Орданың бір
жеріне сүйкендік пе? (I. Ж.).
СИЫР ТЕКТЕС Жөн сөйлемейтін, қисыц, цыңыр. Өзі сиыр тектес бір жан,
жөнмен жүргенін көрген емеспін (AT).
СИЫР СӘСКЕ [TYC1 х а л ы к т ы н
у а ң ы т ө л ш е м і . Үлкен сэске, күн
цызған uiatf. Қызылордадан ңымсынақымтырыла түнгі сағат екіде поезға отырасың. Тиген орынға төсек салып, бырдай
болып ұйктап і^аласың. Күн шыға Шиелі,
күн көтеріле Түркстан, сиыр түсте Арыс
келесің (I. Ж.). Күн сиыр түс болғанда
карамы мың жарымдай і{ойды қаптатып
айдап келе жатңан жастау ңойшы көлденең кезікті (I. Ж.). Сиыр сэске кезі еді,
ер-азаматынан айрылғалы отырған ауылдың әбігері басылмаған (Ә. Н.).
СОЗ [СӨЗ] БҮЙДАҒА ГЕЙДАРА]
САЛДЫ «Әне-міне» сөзбен, цүрғац уэдемен кейінге кешіктіре берді, сиыр цұйымшактандырды. Ол бұл мәселе жөнінде
алғашңы күндері жұмған аузын да ашқан
жоң. Жүре келе істі соз бұйдаға салды
(СҢ). Артта қалып, соз бұйдаға салып
келе жатқан совхоздар өз мүмкіндіктерін
сарқа пайдаланып, сапа мен жылдамдықты арттырса, көршілес совхоздьщ көмегімен қиындыңтан құтылар еді (ЛЖ).— Ертең Елемес менімен тілдессін...— депті
Жәми.— Ңап, мына ңыздың қорлығынай,— деді Елемес қынжылып,— осы уаңңа
шейін сез бұйдаға салып, жаны шығарға
таянғанда есіне түскен екен... (С. М.). КөзІ
тірісінде сөз бидаға салды, енді аңша
керек болса, көріме кір дегендей өле калыпты ғой (Ң. Ж.).
СОҒЫМ ШҮЙГІН БОЛСЫН! т і л е к.
Сойған малыңның еті майлы, дэмді болсын деген мағынада.
СОҒЫС [СОЙҢАН] САЛДЫ Бүлік
шығарды. Сол жерде майдан тартып ба
тыр Сәмен, Аянбай бір күн, бір түн соғыс
салды. Найза мен садақ тартып, қылыш
шауып, Бөгеді кан майданда қалың жауды (Ә. Найм.). Ңозгады жау батыр ерді,

СОЙЫЛ
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Жауға сойцан салғалы, Ңалыңдығы қала
берді, Жатыр еді алғалы (Абай).
СОЙЫЛ СОҒАР 1. Шашбауын коге
рер; сөзін сөйлер. Атца мініп, сойыл
согар азамат балам болса... (М. Ә.).
2. Үр да жыц, колжаулыц. Ауыл шабу
жай ұрының жұмысы емес. Артына қол
шокпар, сойыл соғарды ертіп алған мықтының, әкім-әміршінің жұмысы (М. Ә.).
СОЙЫЛЫН СОҢТЫ Сөзін. сөйледі,
жацтасты.
СОЙЫП ҢАПТАҒАНДАЙ Дэл өзі, айнымаған, аузынан түскендей.
СОҚА [СОПА] БАСЫ © СОПАЙҒАН
СОҚА БАСЫ Жалғыз цара басы. Жорға
Нүрым беретін қалың малынан бір тиын
да ңалдырмастан ңұтылып, осы боңырау
артынан Ңамардың сока басына разы болатындығын білдірді (С. Т.).— Ңазақ ұғымында әлі күнге болатком кұрамы жоң,
болыстың соца басын ғана біледі, бұл —
дәл қазір біздің пайдамыз,— деді Ералин
Ңасенге (Ғ. Мұс.). Екіншіден, бастығымыздың өмірбаяны жоң. Тек сопа басы
ғана бар (С. Төл.).
СОҢҢЫ БЕРДІ Бетін цайтарды, тойтарды, бас көтерместей етті. Кейде жуан
содырлар ортасы Абайдың өз басына да
жала жауып, қастың арнап, соццы беруді
талап етеді (М. Ә.). Өлтіре соццы беріңдер,
Ескіліктің шірік салтына, Тұншьщқан
тұнжыр түнектен Көштің бүгін көркейіп,
Жаңа өмірге талпына (АЖ). Нұрпейіс
Ңиыр Шығыстағы Совет Армиясының жапон соғыс құмарларына өлтіре соццы бер
ген даңңты ерлігін жырлайды (Е. Ы.).
СОҢҚЫ [ТАЯҢ] ЖЕДІ © СОҢҚЫ
КӨРДІ Зорлыц көрді, тойтарыс алды. Бірге туған мен ағаңнан, Шын досыңмын,
кем емес. Соццы жедім сұм заманнан, Бір
жылы сөз ем емес (Абай).
СОҢПА ДЕРТ Кездейсоц цайғы, күйік
(АС). Әйел өлмес соцпа дерттен, Сауыға
алмас сынған ер. Мен — көмірмін калған
өрттен, Енді рұңсат бізге бер (Абай).
СОҚПАҚ ЖОЛ Жалғыз аяц сүрлеу.
(Жолдың бұдан да баска мынадай түрлері
бар: ац жол, даңғыл жол, қой жол, і^ара
жол, сар(ы) жол, соңыр жол, қасқа жол,
жалғыз аяқ жол, сара жол, табан жол...
т. б.). Соцпац жол тым тар болатын, мен
сәл кейіндедім, ол ілгері озыңкырап кетті,
мен артынан ілесе бердім (ЛЖ). Нұрқат
Сәденов жазған арызды тексеруге өлкеден
комиссия келді ауданға, естідің бе? —
деді директор көлге ңарай баратын үй
арасының соцпац жолына түсіп (3. Ш.).
СОҢПАҢ САЛДЫ Бір іске бастама
болды, цадам тартты. Дискуссияның бастапқы соцпағын салған... макаласының
теориялық тегінің солқылдаң екеніне тоқтаңқырау себебім сондықтан (ҢӘ).
СОҢЫРҒА ТАЯҢ ҰСТАТҢАНДАЙ ©
ТАЙРА ТАҢБА БАСҢАНДАЙ Өте аныц.

айцын; өте үғымды. Әкемнің қандай ретпен бай болып, ңандай мінезбен ел билеіг
тұрғандығын сол кітап соцырға таяц үстатцандай көз алдыма әкеліп көрсетііг
еді,— деді Ңамбар (С. М.).
СОҢЫРДЫҢ ТІЛЕГЕНІ ЕКІ КӨЗІ Әркімніц көксегені өз мұцтажы деген мағынада. Е, -е, сөз жүйесін тапса, мал иесін
табады. Олай болса, соцырдың тілегені
екі көзі, төреңе кұлдық, шырағым, дегенің болсын (М. Ә.).
СОКЫР ЖОЛ [СОҢПАҢ] 1. Қайда
барары, тірелер жері белгісіз, сүрлеу. Бұларды бастап келе жатқан бірер машинаньщ ескі сүрлеуі ғана... Кешке де, таңғы
елең-алаңда да, казіргі жаяу боранда да
жат жолдағы жатырңағыш жолаушы —
тракторшыны бастап келе жаткан соцыр
жол осы (М. Ә.). Кемпір оған үлкен жол
жоқ, тек бір соцыр соцпац, жалғыз аяк
жолмен баратынын айтты (ҚЕ). 2. Қарадүрсін бёймәлім бағьіт. Көзі ашық емес
жандардак і{андай айқын жол қалар еді,
соңыр көкірек бастатңан соцыр жол тезац соцыр соцпацца айналған (AT).
СОҢЫР КЕУДЕ Оцьімаған царацғы
адам. Оңу жоқ, көз орны бар, кеуде со
цыр, Көргенді, естігенді ми жоқ тоқыр
(С. Т.).
СОҢЫР КӨРГЕНІНЕН ЖАЗБАС Үстағанынан айрылмайды деген мағынада.
(Ңыңыр, топас адамдарға айтылады). «Со
цыр көргепінен жазбас дегендей» сокыр
басшылар мені қауқитып бетке ұстап
жүргенде, акырын жүріп, мығым басңан
талайлар менен озып кетіпті. Соны білдім, дейді Кәкібай (ЛЖ).
СОҚЫР СЕЗІМ Ацыл таразысына түспеген, ацыл билігінен. шығьіп кеткен көңіл күй. Бірер минут бұрын Сыздыңтың
басына келген салкын ой енді аласұрып
құтыртңан ыстык, соцыр сезімге жол беріп, жоғала бастады (М. Ә.).
СОҢЫР СЕНІМ Білім, ғылымға сүйенбеген, цараңғы дүние таным. Діни соцыр
сенімдер еңбекші адамды алдады (М. А.).
Мен өскен сайын жұлдызға қарап бал
ашу, ырым ету сияқты әр түрлі соцыр сенімдердің күннен күнге өрісі тарылып,
кұдайға сенушілердің саны азайып келеді (X. Ә.).
СОҢЫР ТАУЫҢҚА БӘРІ БИДАЙ
[ТАРЫ] Білмегенге бәрі бірдей; білмегенге жылтырацтыц бэрі алтын; білмегенге ац-царасы бәрі бір деген мағынада.
Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай ңуанып,
шуылдасты да ңалды. «Соцыр тауыцца
бэрі бидай», тек хат ішінде «Ңамар —
Ахмет» деген сөз болған соң-ақ, ңұдай
берді, ақты-карасын актару кайда... шыдасын ба? (С. Т.).
СОҢЫР ТЕКЕ Біреуінің көзін орамалмен таңып, цалғандары оны түртетін, ал
кезі таңылған бала өзін түрткен баланы
цолмен цармалап іздейтін ойын түрі.
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(Балалардың, жастардың ел арасында жиі
кездесетін мынадай ойындары бар: лаулау; ақ сүйек, балтам тап, сақнна салу,
көрші-көрші, ойбай таяқ, асық ату, қазан
доп, шілдік ату (ойнау), тоғыз құмалақ,
мәлике тотай, орамал тастау, қайт-қайт,
орда доп, кыз доп, топай асық, бес тас,
шекем тас, қашпа доп, қой басты, қыз
қуу, кемпір өлді... т. б.). Ойнамап па ек
онымен топай асық, Соцыр теке, ак; сүйек
шапңыласып, Ойында бізге зорлық қылғаннан соң, Ойнамай жүрмеп пе едік онан
ңашып (С. Т.). Жолшыбай Раузаға белестегі, Ойнаған бала көзі елестеді, Ойнаса со
цыр теке, сан жылатып Кететін сол Бейсекеш емес пе еді? (Т. Ж.). Сол арадан өзіміздің жігіттер тауып алды мені. Жарамды байлап, соцыр теке ойнайтындай етіп
екі көзімді таңып генералға алып келді
олар (Э. Нұр.).
СОҢЫР ТЕКЕ ОЙНАУДЫҢ НЕ КЕРЕГІ [ҢАЖЕТІ] БАР Алдарцатып, бүкпелеудің цажеті цанша? («Сокыр теке» ойынынан алынған). Шырағым-ай, соцыр теке
ойнаудың не керегі бар, ашығынан келейікші (AT).
СОҢЫР [КӨК, БІР, ЖАРТЫ, БЕС]
ТИЫН БЕРМЕЙДІ [ТАТЫРМАЙДЫ] Түк
бермейді. (Көбіне сараң, катаң адамға айтылады). Бұл итке соцыр тиын берілмесін,— деп бұйырып кетіпті Герберт залым
(М. Ә.). Шынында да Әлекең байдың үйі
бар тігінін Ерекеңе тіккізіп алып, соцыр
тиын аңша бере білмейді екен,— дейді мұғалім (Б. М.).
СОҢЫР [КӨК, БІР, ЖАРТЫ] ТИЫНҒА АРЗЫМАЙДЫ © СОҢЫР [КӨК, БІР,
ЖАРТЫ] ТИЫНҒА ДА КЕРЕГІ ЖОҢ Түкке керек емес, татымы жоц. Мөселенки, те
леграф пен радионы иемденіп отырған
осы күнгі қазаққа «ұзын құлақ» не керек?
Соцыр тиынға керегі жоц (С. О.).
СОЛ БОЙДА [МЕЗЕТТЕ, СЭТТЕ] ©
ТАБАН АСТЬІНДА Қолма-цол, лезде.
Жыкпылдан бір ңылт етті де, сол бойда
жоң болды (AT).
СОЛЫҒЫН БАСТЫ Ентіккенін цойды,
өксігін тыйды. Басып алып солығын сәл
өкпенің, Жөнелді ңайта шауып кетпенін
(Ә. Т.). Ңалампыр мен Ңаныш өлі ёкендігін де, тірі екендігін де білмей мең-зең болыл, солыцтарын баса алмай жылап қала
берді (Б. М.).
СОЛЫП ҢАЛДЫ Бұл жерде бүрынғыдай болтай цалды, жастыц мезгілі өтті де
ген мағынада айтылып түр. Отыз жыл со
тая дағы болып ңапты. Байкасам, кәрілік
те торып катты, Біртіндеп түткын кылып
алғаннан соң, Жастық та күзгі гүлдей со
лып цапты (К. Рай.).
СОМАДАЙ [ДАРДАЙ, СОҢТАДАЙ,
СОҢТАНДАЙ, ЕҢГЕЗЕРДЕЙ] БОЛЫП Үпүлкен, дэп-дэу бола тұрып.— Елдің сендей
баласы мал тауып, бір үйлі жанды асырап жүр, ал сен сомадай болсаң да, тірші-
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лікке бой сұнатын түрің жоц,— деп (Айтуарды анасының) жазғырғаны бар
(С. Бай.).
СОМАДАЙ [ДАРДАЙ, СОҢТАДАЙ,
СОҢТАНДАЙ, ЕҢГЕЗЕРДЕЙ] ЖІГІТ Ірі,
цапсағай денелі бозбала. (Есейген деген
мағынада да ңолданылады) Өз ішінен:
«Шешең мен ңарындасың ғана емес, сома
дай жігітсің, әйелің мен балаң да бар шығар»,— деп ойлайды (Ж. Ж.). Ғалия мен
Асылбек барғанда, жастық орнына бастарына сырма бешпент жастанған... сомадай
төрт жігіт қорылға басып, ұйктап жатты
(Ж. Ж.).
СОМ АЛТЫН Түтас цұйған кесек ал
тын. Тұлпардан туған Көкжорға ат... Екі
көзі жалтырап, Өмілдірік сом алтын Омырауда алкылдап (ҢЖ).
СОМДАП СОҢТЫ Тұтас цұйды. (Бұл
жерде өмір адамды шыңдап, шынықтырады деген мағынада). Ерсіліктен ұялсын
деп қызарып, Өмір өзі үрлер кейде ыза
қып, Кіші болсаң сомдап соғьіп өсіріп, Кеседі екен кетсең кейде ұзарып (Е. Йб.).
COM ЖҮРЕК Зор көціл. Сом жүректе
бір жара (ЕК).
СОНАР ҢАР Яіаңа жауған цар. Со
нар цардьщ үстінде жортқан тышқан құрлы із ңалдырғам жоқ әлі. Сонда да бүлдіргіш, бұзық,— деп айыптады деді Аман
(Ғ. Мұс.).
СОНА [МАСА, ШЫБЫН] ШАҚҢАН
ҒҰРЛЫ КӨРМЕДІ [БОЛМАДЫ] Мэн бермеді, елемеді. Өрт жыланша иреленго-»
қайтады, Аягымен кейде Борис таптады.
Жалын үйтіп жатса-дағы сирағын, Шыбын шаццан ғүрльі оған болмады (А. X.).
СОҢЫНАН КҮЛ НІАНІТЫ Қүтылғанына цуанды. Түу бөлекет десті жұрт. Сол
бөлекет бел асты, «Күң» соңынан күл
шашты (I. Ж.).
СОҢЫНАН СӨЗ ЕРДІ Өсекке ілінді;
артынан өсек-аяң, тарады.— Сенің қарындасыңды қайтем. Соңынан сөз ерген қыздың керегі қанша?— деді (Ә. Н.).
СОҢЫНА ТҮСТІ [СОҢЫНАН ҢАЛМАДЫ] © СОҢЫНА НІЫРАҢ АЛЫП ТҮСТІ © СОҢЫНА СҮҒЫН ҚАДАП ТҮСТІ ©
ҢЫР СОҢЫНАН ҚАЛМАДЫ Аңдыды,
ізін ацдыды, ізін бацты. Осы күні Мөңке
қажып жүр... Тәңірберген соңьша сүғын
цадап түсіп алды (Ә. Н.). ... Соңына сонша түсіп, «ескі аткамінер» әкелерінің әдетінше жан-жақтан «каралау қағаз» жинап, телеграмм соқңанда, шын аттарын
жасырып, «Кашарский» деп қол ңояды
(С. С.). Бәлсініп отырғам жок, Аманды аяп
кеттім,— деді Таймас. Аяғандығы қалтыраңңы шықңан үнінен де байқалып тұр.
Біздің жылпос Жақаң соңына түсіп жүріп,
мықтап-ақ салған екен әуреге (Ғ. Мұс.).
Әлиасқаров кеткеннен кейін Ңасболаттың
соңына шырац алып түскен осы Жаппасбай емес пе еді? (Т. А.). Соңыма енді ол
шырац алыті түсті (Ғ. Мұс).
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СОПАЙЫП БАРДЫ Жеке басы, сока
басы барды, цұр кол барды. Сопайып барсац қу басың, Ақтамберді, Ңабанбай Өкпелеп мені сөкпей ме? (Д. Б.).
СОПЫ БОЛА ҢАЛДЫ к е к е с і н. Түк
жазығы жоц, тап-таза адам болгансыды.—
Ей, Сыдың, көзіңді жұмып, өлгеннің етігін
сатып, одан ңалса оразадан пітір жинап,
жиналған ақшаны өз-өзің бөлісе алмай,
қырың пышак болып ңырқысатын сендер
емес пе? Бүгін қайдан сопы бола цалдың?
— деді Нұрыш (ЛЖ).
СОР АЙДАДЫ [ТАРТТЫ, TYPTTI]
Көресі азабы итермеледі. Апатайым-ай,
сор айдап әкелді ме?— деді, артымдағы
қыз (Ғ. М.). Кәрім, тегі, сен сор түрткен
молда екенсің (М. Ә.). Жол біліп, жөн сілтері жоң, бір сор түртіп жүр, не қыласыз (М. Ә.). О баста-ақ осы сор тарткан
ғой, болмаса балалар: «Ата, ңона кетіңіз,
жеті түнде түртінектеп жүресіз бе!»— деп
жалынып еді (AT).
СОРАП БОЛДЫ Бітті, түгесілді, таусылды. Ац су тез-аң сорап болды, шұнақ
шыны аяқтар шылдыр қағып кісінесті де,
пұшық самауырға еріп, ауыз үйге шығып
кетті (Ғ. М.).
СОРАП-СОРАП ТАРТТЫ Сораптап ішті. Жаңып бастаған жиын үлкен сары самауырды жаңа ортаға алысып, шайды
сорап-сорап тартып жатыр (М. Ә.).
СОРҒА АЙНАЛДЫ Басынан бацыты
ауды. Бағым бар деп мақтанба, Сорға айналса қайтесің (ШС).
СОРҒА БІТКЕН ® СОРҒА БІТКЕН КӨКІРЕК Азап үшін жаралған, азап шеккен
адам деген мағынада. ... Өмірге өгей еді,
кеміс еді; Сонда да сорға біткен ұясында,
Көктейтін гүл секілді жершіл еді (Д. Ә.).
Басы қатты сұм жүрегің, Тоңтата алмай
кетті де. Сорға біткен көкірегін Сендіре
алмай өтті де (Абай).
СОРЛЫ БАС © СОР МАҢДАЙ Бацытсыз кәріп жан\ бакытсыз адам. Осы таудан аса алмай, Күлмес ханға жете алмай,
Ңалғаным ба сор басым. Жылап бала торыңты, Әбден шаршап зорықты (М3). Дал
болған әуре-сарсаң мен сор маңдай. Тасташы мені оңаша ңұрбыласым. Дерт ңосып
жүрегіме қайғы салмай (Ж. С.). Сол бір
дертке ем қонбай, Жаны жара, тәні ауру
Гималай сорлы, сор маңдай (I. Ж.).
СОРЛЫНЫҢ ЗАРЫ АРЛЫҒА КЕЗДЕСКЕЙ Көмексіз, бейшара кісінің мұңы
жұрт цүлағына іліксін деген мағынада.
Сорлының зары арлыға кездескей деп жіберіп еді... айтар арызымызға құлақ ассаңыздар екен... (Ғ. М.).
СОРПАҒА ШЫҒАРЫ м ы с ц ы л. Вет
ке шығар, алға ұстар жацсысы; беделдісі.
Ңалада ой мен ңырдың, ылди мен өрдің
сорпаға шығарыньің бәрі жиылып, бір жұмадан бері үлкен келелі жарыс, айтыс-тартыс бар,— дейді Әбді (М. Ә.). Бөтен емес,
құрметті, елеулі қонаңтар. Ңазак болған-

да қандай. Аз елдің сорпаға шығар төрелері (Ң. Тай.). Екінші сөз мынау: мына
уалаяттың сорпаға шығарының бәрі қазір
Ойылда, Жаншаң да Ойылға кашып кетті... (X. Е.).
СОРПАЛЫҒЫ БАР Орташа еті, сорпаға шығар жылтырағы бар, жілігі татырлыц мал, цүс туралы айтылады. Пышақ
тигізген жоц, сорпалыц еті бар Көкаяқты
әкем көз алдымызда арам өлтірді (Ж. Ж.).
СОРПАНЫ ҢЫДЫРТТЫ Қонаща сорпа ұсынды.
СОРПАСЫ АРАЛАСПАҒАН Жацындығы, туыстығы, барып-келісі жоц. Ұлпан
Адам-Атаның аржағында болмаса, оның
бержағында хан тұқымына да, би тұңымына да сорпасы араласпаған Артықбайдың
қызы (Ғ. М.).
СОРЫ АРЫЛМАҒАН
[АШЫЛМАҒАН] СОРЛЫ БЕЙБАҢ Бағы жанбаған,
бацытсыз. Батырым, сені мен менің ғана
басым болса бірсәрі, (жөргектегі баласын
көрсетіп), мына сорлыны ңайтеміз! Соры
ашылмаған сорлы бейбац осы болмай ма?
(М. Ә.).
СОРЫ ҚАЙНАДЫ © СОРЫ ҢАЙНАП
ҢАЛДЫ © СОРЫ СОРПАДАЙ [СОПАҢ
АСТАУДАЙ, САҢАРДАЙ] ҢАЙНАДЫ ©
СОРЫ ҢАЙНАП, СОРПАСЫ ТӨГІЛДІ Бацытсыздыц тап болды, цасіретке үшырады; цасіретке салды. О, көгермегір, сорлының тағы сорын цайнатцан екенсің ғой
(Т. А.). Пірлерден тиіп бір хабар Тайбурыл атпен желер ме? Соры цайнаған мен
сордың Жаратқан Жапар қүдайым Көзімнің жасын көрер ме? (ҢБ). Соры цайнап
ел кезіп келе жатқанда, бір жез шудалы
боз тайлақты бір қасқыр куып келеді екен
(ҢЕ). Сол шешесі де көп тұрмай, Жақып
маркұмның соңынан каза болды. Сөйтіп
Марданның соры ерте цайнады (I. Ж.).
Әйелің жақсы болса атың байлар, Жаман
болса шапылдап отынға айдар. Жұбайың
шайпау мінез болып шықса, Ңатарыңнан
ңаймығып, сорың кайнар (К. Ә.). Елге
келдім... Не керек, ауыз аққа, түмсық ңызылға тиіп қарық болдым да ңалдым. Сонымен жүргенде бір жарым ай толды.
Енді соры цайнап, сорпа төгілуге айналды.
Ңайтайын десем қимаймын, кешіксем жұмыстан шығуым мүмкін (Ң. Тай.). Әйелің
оқып алып өзіңмен ит жығыс түсіп, «е!»
десең, ме!» деп отырса, сорьің қайнап, сорпаң төгілді де, күнің і{араң болды де!
(Ң. Тай.).
СОРЫ [СОРЫҢІ ҢҰРҒЫР! Реніш үстінде айтылатын кейіс сөз. Әйел «О, сорың
цұрғыр, бейбаң» деп ернін бір тамсанды
(С. М.). Бәсе, сорыц цұрғырды сөйтіп сор
түртіп жүр ғой (М. Ә.).
СОРЫ БЕС ЕЛІ © СОРЫ СОПАҢ АС
ТАУДАЙ Тартар тауцымет азабы мол де
ген мағынада. Киім ілген шкафты да,
оның құнын элі де үш ай төлеу керек ңой,
асхана гарнитурын да, диванды да алып
қояды, сосын қайтадан сорым сопак астау-
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дай боп, жаңғыздан-жаңғыз даңырап ңаламын (ЛЖ).
СОТҢА АЙНАЛДЫ © СОТҢА ТАРТЫЛДЫ Қылмысты, істі болып тергеуге
түсті. Ңатты қысым кылған соң, Басым
сотқа айналар. Кірлі болып түскен соң,
Көрген күнім не болар (Абай).
СӨГЕ
ЖАМАНДАЙ КӨРМЕҢІЗ
[ЖАМАНДАМАҢЫЗ] Айып етпеңіз, барға цанағат, жоцца салауат етіңіз деген мағынада. Ңысқа жіп күрмеуге келмейтін
күйіміз бар. Сөғе жамандай көрмеціз, ағасы! (AT).
СӨЗ АҢҒАРДЫ [АҢДАДЫ, ТАНЫДЫ] Әңгіменің төркінін, ой-астарын пайымдай білді. Адамға кеңес не керек, Бұл
сезімді аңғарса, Біразырак сөйледім, Тәңірім біраз берген соң (Д. Б.). Тәрбие етіп
сыйлайды, Түсінген ңазақ баласы. Бұрынры
өткен хандардың, Бұл сөзімді аңғар.ғын, Ойран боп өтті каласы (М. Сұл.).
СӨЗ АҢДЫДЫ [БАҢТЫ, ҢУДЫ] 0
АУЫЗ БАҚТЫ 1. Бұл жердегі мағына: сөз
капысын жібермеді. Қали үндемей қалды.
Бірақ жағалай отырған өңшен; сөз бащан
жел аяқтар емес пе!... «Таудағы түлкіні
табындағы тазы алды,— деген-ау, Мағаш
баладан оңай сүрінді-ау!» деп қалжың етті
(М. Ә.). 2. Өсек-аяң, бзле іздеді. Өтірік жакын бола кап, Күлімсіреп сөз бакпац
(ШС). Бір бэлеге жолығар, Орнын таппай
•сөз куған (М. Сұл.). Жол ңуган қазынаға
жолығар, сөз цуған бәлеге жолығар (Маңал).
СӨЗ АРАСЫНДА [УРЫНЫСЫНДА]
Әцгіменің барысында, иінді орайында.
Абайға келгенде де алғашкы сөзді Бегеш
бастады. Ол сөзінің арасында Абайдың
білімді, жаксы екенін бір қосты (М. Ә.).
СӨЗ АТАСЫ © АТАЛЫ СӨЗ Акылды,
мәнді сөз, сөз асылы. Сөз атасы — кұлақ,
жол атаеы — тұяң (Мақал). Аталы сөзге
арсыз жауап ңайтарады (Мақал).
СӨЗ АША АЛМАДЫ Ойындағы сырын
ешкімге жария ете алмады. Ем таба алмай, От жалындай Толды ңайғы кеудеге.
Сырласа алмай, Сөз аша алмай бендеге
(Абай).
СӨЗ АЯРЫ ЖЕРГЕ ТИДІ Сөз тиянак
тапты. Сөз аяғы жерге тиіп, байға дегенін
істеткен соң, Орлов бастатқан екі артель
келіп жұмысңа түсті (I. Ж.).
СӨЗ АЯҒЫ ҢҰРДЫМ Сөзді тірелер
жеріне жеткізбеді, түлкі бұлаңға салды
деген мағынада. Екі Мүсіреп кезек-кезек
киіп кетіп, сөз аяғын цұрдымға апарып
жоғалта бергенін көрдің бе!... (Ғ. М.).
СӨЗ ӘЛПЕТІ [СИҚЫ, СЫҢАЙЫ] Ауыз
лэмі, сөз ыцғайы. Мына жіберген кісінің
сөз әлпеті жаман. Айтңаны рас болса, дүние бір шайңалар-ақ (AT).
СӨЗ БАЙЛАДЫ [ПІСТІ] Уәде жасады,
мәмілг етті. Құдай жазса, сізден артық
кімге береміз. Шыдай тұрыңыз,— деп,
80—160
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Омар келуге сөз байлады (С. Т.). Бекбол
Александрией бірге конституцияны да,
сайлау заңын да мықтап талкылап, ұғынып шықпаққа сөз байласцан. Екі дос та
бұны, әсіресе ұлы, зор міндет деп біліседі
(М. Ә.). Орыс, қазақ жолдастармен сөйлесіп, сөз пісті (С. С.).
СӨЗ БАСТАДЫ Тұңғыш (бірден) эңгіме
цозғады. Көк дауылдай боратып, Сөз бастаңдар келелі (Жамбыл). Қол бастау оңай,
шабатын жерде жау бар, көш бастау
оңай, ңонатын жерде су бар. Бәрінен де
шаршы топта сөз бастау ңиын, адам шешімін таппас дау бар (ПІС).
СӨЗБЕН СЫБАДЫ [СОҚТЫ, ІРЕДІ,
СОЙЫП САЛДЫ] Жер-жебіріне жетті,
шымбайына батыра сөйледі. Горбатов сөзге шыққанда, Еркінді сөзбен сойып салар
деп ойлаған еді бірңатар адамдар (Ғ. Мұс.).
Ерте тұрып дірдектеп мен жүргенде, каныпезер бай ұрсады сөзбен сыбап (К. Ә.).
Аш бөрідей каңғырған аңын келсе, Бұл
Жамбыл жіберетін сөзбен сыбап (Жам
был).
СӨЗБЕН ШАЛДЫ Уәжбен тиісті, соңтыцты. Айбас келіп, Ңодарды сөзбен шалды, Қодар батыр шоңпарын жүлып алды
(ҢКБС).
СӨЗ БЕРДІ Узде берді; уэде-серт байласты. Колхоз шопандары биыл әрбір жүз
саулыңтан 110 қозы алып, әр қойдан
3,5 килограмнан жүн ңыркуға сөз берітіті
(КТ). Бөз орнына сөз беріп, Ңұда тамыр
дос кетті (Абай).
СӨЗ БЕРМЕДІ 1. Езеуреп кезекке ца
рапай, сөйлей берді. Әй мыжымам-ай, сөз
бермей жалғыз шапқан! (AT). 2. Узде байласпады. Осы жақеылыктың ңаруы ңайтар бір нәрсе дер деп ойлап еді, жаңа бастыі{ мырзасып сөз бермеді (AT).
СӨЗ БОЛДЫ © СӨЗГЕ ҢАЛДЫ [ІЛІКTI] Әцгіме-лацап болды; өсекке таңылдьі.
Алтын басың жез болып, Бір жаманға кез
болып, Ел аузында сөз болып, Көңілің ау
ру, денің сау... (Айтыс).
СӨЗГЕ АЗДЫ Өтгрікке илакды; ыцпалына ыцты. Дүниеде сөзге азбайтын пан
де бар ма... (ШС).
СӨЗГЕ АЙНАЛДЫРДЫ Әңгімеге алаң
етті, зңгімемен алдаусыратты. Жұмабек
сөзге айналдырып қыздың қолын ұзағырақ ұстап қалды (Т. А.).
СӨЗГЕ БАТЫР, ІСКЕ ПАҚЫР Қүрғац
сөзге эуес кісі туралы айтылады.
СӨЗГЕ ЖЫҒЫЛДЫ Қисынды уэжден
тұцырып цалды. Мардан, Мәмбет осы сөзге таласып қалды. Мардан бір нәрсені дәлелдеп Мөмбетті сөзге жығуға дайындалған оймен Мәмбеттен сұрады: — Сен айтшы, осы менің сыртңы пішінім ңандай
(I. Ж.). Бай сөзден жығыльіп, үйіне қайтып кетіпті (ҢЕ).
СӨЗГЕ [ТІЛГЕ КЕЛД1] 1. Сөйлесті; эцгімелесті, мзміле тапты. Баланың күйіне
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түсініп, кісі көзін ашып, сөзге сонда к елеdi (ҢЕ). Жас ңызбен бір-екі ауыз сөзге де
келіп, тіл ңатыскан. Оның көркіне таң қалып кеткен (I. Ё.). 2. Қарсыласып, кейіс
сөз айтысты. Е, жер-көкке сыйғызбай, ңылау шалдырмай ыақтайтын ағайыңмен
сөзге келіп қапсың ғой (AT).
СӨЗГЕ КЕЛМЕДІ Қарсы жауап айтпады, ләм-мим деп ауыз ашпады. Ниязбек
сіздің даусыңызды естігенде біраз сөзге
келмей неге зыта жөнелді? (Ң. Ң.). Шапыраш сөзге келмей шыга жөнелді. Ашуы
басылмаған Айтуар долыра ытқып, есікке
ұмтылды (Д. Ә.).
СӨЗГЕ КІРІСПЕ Ешкімнің ісіне араласпа деген мағынада.
СӨЗГЕ ҢАЛДЫ Өсекке ілінді, жаман
атты болды.
СӨЗГЕ ҢАРАМАДЫ Тыңдамады, санаспады. Сұңңарым қашты қолымнан, Қарамайсың сөзге, ұялмай? Аса бір ңорлың
көрмесе, Ңонысын кісі ңияр ма-ай!
(Ш. Ж.).
СӨЗГЕ ҢОНАҢ БЕРМЕДІ Еасцаныц сезін тыңдамай, бой бермей, өзі сөйлей берді.
Сөзге қонац бермейтін әкенің алдын орай
алмай, Ңошқарбай ұзақ сілейіп тұрып
қалды (Ғ. Мұс.).
СӨЗГЕ Ң¥ЛАКі ҢОЙДЫ [САЛДЫ, АСТЫ] Айтканды тыңдады. Сөзіце күлац
цойдым, түлкі шырақ, Мактауға сенің
тілің ұста тым-ақ (Ө. Т.). Азырканды білемін, аңсаңал шал, Тентегіңнің сөзіне цүлағың сал! (Абай). Бірак кыз сөзіне цүлац
цоймай, теректің түбіне келіп, дем алып,
атын ұстап, ұйқыға кетеді (ҢЕ). Өз дегенім болмаса, Өзгенің тілін алмаған. Кісі
аңылы қонбаған Ңанша айтса да болмадым, Сөзіне күлац салмадым (М. Ө.).
СӨЗГЕ МАЙ Ң¥ЙДЫ [ТАМЫЗДЫ] Әңгімені цыздырды, өршітті. Механизаторлар
кеу-кеулеп, Мишенин мен Жинютиннің
егес сездеріне май күя түсті. Екі дос бірінбірі жарысңа шақырды да, іске шұғыл кірісіп кетті (ЛЖ).
СӨЗГЕ ТҮСПЕДІ Уәжге көнбеді, айтцанға келіспеді. Айтқан сөзге түспеген
Жаман емей немене. Сүрағанды бермеген
Сараң емей немене (Б. Ң.).
СӨЗГЕ ТІЛІ КЕЛДІ Есін жиды; сөйлеуге шамасы келді. Кешіүүрым ғана шалдың
сөзге тілі келді (AT). Төлегеннің тілдері
Осы сөзге келеді... (ҚЖ).
СӨЗГЕ ¥ЙЫДЫ Шын ыцыласы ауа
тыңдады, ден койды. Жиылған көп халайық, Сөзіне үйып тамсанып... (Жамбыл).
СӨЗГЕ [Т1ЛГЕ] ШОРҢАҢ Келістіріп
сөйлей алмайтын, ойын еркін айта алмайтын кісі. Сөзге шорцак болдым, сол себепті кейде менің әзілдерім қолайсыз естілетін (ЛЖ).
СӨЗДЕН АЛЖЫДЫ [АЛЖАСТЫ] He
болса соны, цисынсы.3 бірдеңені айта бере-

тін болды. Кәрілік қартайғанда көзден ке
лер, Белгісі алжығанныц сөзден келер..
Сыртылдап буындарың ебі кетіп, Белгісі'
аяң жаңта тезден келер (Ш. Ңұл.).
СӨЗДЕН [Т1ЛДЕН] ҢАЛДЫ © ТІЛІ
БАЙЛАНДЫ Сөйлей алмады деген мағынада. Байғұс шал сөзден цалыпты, үнсіз
жатыр (AT).
СӨЗДЕН СӨЗ ТУДЫ Әңгіме бір-біріне
үласты, айтар ой ойға жалғасты. Ңонаңқа
жүр деп құрметпен, Қондырып мейман
ңылады. Сөздерінен сөз туып, Таң атып,
күн шығады (О. Ш.).
СӨЗДЕРІ ЖАРАСПАДЫ Эцгімелері үйлеспеді. Шай үстінде де сөздері жараспады
(Ә. Н.).
СӨЗДІ АРҢАЛАНДЬІ Біреудің айтцанын малданды; дегенін сүйеу түтты. Жұмағұл құдай ұрған, сол сөзді аркаланып,
жаңа менімен ілесе шауып келіп, өлгі Дәркембайдың ңойын ңуып жүр!— деді ЕрбоЛ'
(М. Ә.).
СӨЗДІ ЖҮНДЕЙ САБАДЫ Еөп сөйледі, бөсті.— Бізде шөп жеткілікті, одан ңорңыныш жоц. Гәп баска жағында,— деп
сөзді жүндей сабап отыр (ЛЖ).
СӨЗДІҢ ҢЫСҢАСЫ Ток етері; сөздіц
турасы. Ендігі сөздіц цыскасы, Айтушы
ердің ұстасы, Сығалап атқан ақ перен Ңалаған жерден ұрады (ҢЖ).
СӨЗДІҢ МАЙЫН ТАМЫЗДЫ Әдемі,
цисынын келтіре, кызыцты, жағымды етіп
сөйледі. Иван өз жауабында сөздіц майын
тамызып, тәптіштей жазып келіп, сөзінің
соңында: «Ал Сақан, менімен жарысқа түеуге калайсың»,— деген сыңай танытыптЫ'
(М. Сат.).
СӨЗДІҢ ПАРҢЫН АЙЫРДЫ Әңгіменің.
төркінін, мағынасын таныды, түсінді, үцты. Айырған, асыл сәулем, сөздің парцын,
Байңаған жаман, жақсы кісі нарңын, Тіаста асыл, гауһар дейін адам үшін, Нәсілің
таза туған зат шырағым (А. Ңор.).
СӨЗДІҢ САЛТЫ [СІРӘСІ] Сәздің Жесөз сарыньі, ьіңғайы; сөздіц астарлы
мәні.
СӨЗДІҢ СОЗАҢЫН САЕАҢТАДЫ ©•
СӨЗІН САБАҢТАДЬІ Әцгімесін үзата жалғастырды. Жамайын көңіл жарығын, Сабацтап сөздің созаңьін! Қай кезде де теріе
емес, Аршыса көңіл тозаңын (О. ПІор.).
Мен таңырңап ойланып қалдым. Жәкем
күліп, сөзін сабактай берді (ҢӘ).
Hi;

СӨЗДІҢ ТӨРКІНІ Айтар әнгіменің түп
мэні, түбегейлі жері.■— Ал, халайың, бала
міндетінен ңұтылды. Ендігі сөз өздеріңіздікі. Бірақ түбінде сөз төркіні кімде екенін
ұмытпаңыздар і(Ғ. О.).
СӨЗДІҢ ТІГІСІН ЖАТҢЫЗДЫ Айтылып цалған сөздіц салмағын жүмсарта
жуып-шайып айтты. Ол өткен жолы жаң-
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сақ айтқан сөзініц тігісін жатцызамын деп
келіпті {AT).
СӨЗ ЕКІ БОЛМАСЫН! Айтылған серт,
уәде, келісім бұзылмасын. Шыраң, күні
түсіп отыр деме, сөз екі болып жүрмесін
(AT).
СӨЗ ЕСТІДІ Бұл жердегі мағыпа: біреудің тілі тиді; сөгіс алды. Нұржан мен
Ақаннан таяқ жеді, жиналыста жұрттан
сөз естіді, ең ақыры, қаңғыбас Мақыш
екеш Мақышқа да күлкі болды (3. Ш.).
СӨЗ ЕТТІ 1. Әцгімеледі, баяндады. Әрқайсысы өзінің мамандығын сөз етті. Сан
тал кейін төзімін, Біреуі алды кезекті
(С. Мэу.). 2. Өсектеді. Жұрт екеуіңді сөз
етіп жүр дейді ғой (AT).
СӨЗ ЕТІКЕН ӨТІП, СҮЙЕГІНЕ ЖЕТТІ
Сөз арына, ұятыма тиді; жанына ісатты
батты.— Сіз қыр кәрсетіп отырсыз ба?
Кімге көрсетіп отырсыз. Ңайда отырғаныңды ұмытпаңыз, Жақ ашшы, кәне! Малңар
жым болды. Аман айғийсыз, жәй сөйлесе
де, сөзі етінен. өтіп, сүйегіне жетті
(Ғ. Мұс.).
СӨЗ ЖАРЫСТЫРДЫ [ТАЛАСТЫРДЫ] Айтцанын цүптамады, карсы жауап
цайтарды. Сөз жарыстырып, ой таластырып отыр. Терезеден күн түскен шағын
бөлме жып-жылы, жап-жаңа (Ғ. Мұс.).
Нұржан артьщ сөйлегенін сезді ме, сөз таластырмады (3. Ш.). Жаңия бұдан эрі сөз
таластырмай, алғашқы сұрағына дайрылды (М. И.).
СӨЗ ЖЕЛІСІ Түптен, тартылған түйінтүйін, сала-сала ой тармағы. Абай әкесінің
сөз желісін, түп мәнісін түсінген жоқ
(М. Ә.).
СӨЗ ЖОҢ Даусыз. Сен майданда жауды ңыра білгеніңмен, егін оруды менен
артық білмейсің. Сөз жоц, егер менің тілімді алмасаң, ертеңгі күні өкінесің, ойлан, дейді... Нұркен (ЛЖ).
СӨЗ ЖҮЗІНДЕ Істе емес, сөз түрінде.
Ңисыны кеп кездессе сөз жүзінде, Бәрі
дайын мазактап табалауға (И. Б.).
СӨЗ ЖҮЙЕСІН ТАПТЫ Қисын-циюы
келтіріліп, орынмен айтылды. Сөз жүйесін
тапса, мал иесін табады (Мақал).
СӨЗ КЕЛТІРДІ [ТИГІЗДІ] © СӨЗГЕ
ҢАЛДЫРДЫ Жаманатца ілінді, жексүрын
болды. Ңолдан келе бере ме жұрт меңгермек? Адалдық, арамдьщты кім теңгермек?
Маңтан үшін қайратсыз болыс болмаң,
Иттей дор боп, өзіне сөз келтірмек (Абай).
СӨЗ [СӨЗІ] КӨКЕЙГЕ ҚОНДЫ Айтцаны көңілге үялады. Аңы беріп тьіңдатқан.
Сөз көкейге конар ма? Құлағын сатқан тәңірі атқан, Оңдырар ма, оңар ма (Абай).
СӨЗ КӨТЕРДІ Мүндағы. мағына: әңгіме туғызды, цауесет таратты. Сен жайлы
«досың» сөз көтеріп жүрген сияқты ма ңалай? (AT). Онан әрі сөз көтеруге, дау шығаруға бармады (A. Т.).
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СӨЗ [БІР АУЫЗ СӨЗІ КӨТЕРЕ АДМАДЫ Қалжыңға, әзілге ашуланып цалды.
Сөз кәтере алмайтыныц бар, әзіл неңді алған (AT).
СӨЗ ҢАЙЫРМАДЫ 1. Жауап цатпады
(АС). Өзі үлъщца, кәдір жоқңа Ңарамай
өз халқына. Сөз кайырмай, Жөнді айырмай, Жүртқа шабар талпына (Абай).
2. Айтцанына царсы келмеді.
СӨЗ ҢАЛМАДЫ [АРТЫЛМАДЫ] Тегіс айтылды; кезегін, есесін жібермеді.
Тауда дулат күйзеліп козғалмады. Өз азығы өзіне аз болмады. Ысты, ошакты, жалайыр, бас таңбалы, Ерегіссе дулаттан сөз
цалмады (М. Сұл.).
СӨЗ [Т1Л] ҢАТПАДЫ [ДАТА АЛМАДЫ1 © БІР АУЫЗ СӨЗ ҢАТПАДЫ [АЙТПАДЫ] © ЖҮМҒАН АУЗЫЫ АТТТПДДЫ] © ЛӘМ [ЛЭМ-МИМ] ДЕМЕДІ Үндемеді, сөйлемеді. Өзімен аталас болса да,
жол бойы Ңодар артындағы Жетпіске де
бір ауыз тіл цатңан жоц (М. Ә.). Сүйікті
ер білген сырын сыртңа жаймас, Артынан
бір ауыз сөз айтып күлмес (Абай). Бірақ
сөгіс есітіп ңалармын деп корңып, бұл туралы жұмған аузын ашпады (Б. М.). Басқа
бір кісі бір ауыз сөз айтцан жоц, Ңұнанбай да мұнан әрі ләм деген жоц (М. Ә.).
Жігіттер сені көріп дәм тата алмас, Ңасіретіңнен алдыңда сөз ката алмас, Жігітте
еркек туған мен болмасам, Ңасыңа жаман
батып бір жата алмас (А. Ңор.).
СӨЗ ҢАШЫРТПАДЫ Шашау свз шығармады, алып-цашты өсекке ерік бермеді.
Бүлікті шай үстінде Тәңірберген сөз цашыртпады (Ә. Н.).
СӨЗ ҢОЗҒАДЫ Әңгіме етті, эңгіме бастады (АС). Имамдар ғибадаттан сөз ңозғаған, Хұснизән мен иманды білді ойлаған.
Иманның тазалығын жақсы ұңтырмай,
Сыртын қанша жуса да, іші оңбаған
(Абай). Жайғасып болған соц, Күнтуар
Досан мен Ңырмызыны, Дәмеліні өз ңасына шакырып альш, той жайынан сөз цозғады (С. О.).
СӨЗ ҢОНБАДЫ [ДАРЫМАДЫ] Үцпады, түсінбеді; зердесіне бармады.— Түк те
білмейсің. Білсең бүйдемес едің ғой,— деп
генерал сөз цонбай, қойған баласына ренжіп, колын сілкіп ңалды да, кең бөлмені
кезіп жүріп кетті (Ә. Н.).
СӨЗ ҢЫДЫРТТЫ [ТАСТАДЫ] Өсекаяң таратты. Сөз цыдыртцан, жұрт кұтыртңан, Антын, арын саудалап... (Абай).
Абай үшін ең қадірлі бір мінезі — еш уақытта Баймағамбет адам мен адам арасына сөз тасып, біреуге біреуді ренжітерлік
сыбыр айтып көрген емес (М. Ә.).
СӨЗ САЛДЫ 1. Араға адам жүргізіп,
ниет, кецілін сездірді. Тәкежанға ңайтаңайта кісі салып, одан ңұдалык сұрап
отыр... Соның «ңіарғы бауына, жүз кұр ат
беремін» деп, сөз салыпты,— дейді Мағаш
Әбішке (М. Ә.). Мәсен нерәнжік сол ңыз-
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га сөз салып жүргенін ңыздың өзі маған
бірде айтқаны бар еді (С. С.). Жұмабек
қалай болғанда да Розаға сөз салатынын
білді, бірақ көңілдегі бар сезімін жеткізіп
айтатын сөз таба алмай қиналды (А. Т.).
2. Ойланды, сәз түсті (АС). Сонда аңын белін буынып, Алды-артына қаранар. Дүние
кірін жуынып, Көрініп ойға сөз салар
(Абай).
СӨЗ САПТАДЫ Жүйелеп сөйледі. Ңұл
болмас, кұны кетпес кішіліктен, Білімді
терең ойлап сөзін саптар (А. Ңор.).

күлді. Оңта-текте бір сөз тастап, шымшымдап тіл қатады (М. Ә.).
СӨЗ ТІЗГІНІН БЕРДІ Емін-еркін сөйлеуге ерік берді. Ңасболаттың көп жылдық
тәжірибесі — бүдан әрі іркіліп, сөз тізгінін басшыға беріп, оның бар дәлелін, ескертпе ақылын құлағына і{ұя тыңдап, шегіну керектігін айтты (Т. А.).

СӨЗ ¥СТАР Алдымен сөйлер, әңгіме
бастар, билік-айтыс келесінде айтысушы
жацтың атынан, ел атынан сөйлейтін кісі
деген мағынада. Сөз үстап келе жатқан
Сез САПТАУЫ [САПТАСЫ] Айтар басшысы кім екен? (М. Ә.)- Осы бүгін Райойы, емеуіріні деген мағынада. Ең алды- дікіне Түбектегі ауылдан қадірлі қария —
мен мұның сөз саптасы әзгеиіе (М. Ғ.). Аң- Есбол келді. Кезінде ел арасының сөзіп
маралдың кимылы мен сөз саптауындағы ұстаған кісі (Ә. Н.).
кейбір тартынулар, оның жасқаншақтыСӨЗ ШЫҒАРДЫ Әңгіме бастады; бір
ғынан, немесө көр балалығынан емес, бой- әңгіме үшын созбацтап бастады. Вір күні
ына терең ұялаған әдептілігі мен биязы- түнде отырғанда Мәмбеттің шешесі Келділығынан шығып жатңан нәрсе болса керек ғұлдың қатыны туралы сөз шығарды
(Ә. Сат.).
(I. Ж.).
СӨЗ САТТЫ © СӨЗ Б¥ЛДАДЫ Сөзін
СӨЗІ АЯҢ АСТЫ БОЛДЫ [ДАЛАҒА
бір керегі үшін өткізді, сөзін параға берді. КЕТТІ,
ЖЕРДЕ ҢАЛДЫ, ЗАЯ БОЛДЫ]
Жүрттың бәрі сөз сащан, Сатып алып не Айтцанын
еипсім елемеді, дегені іске аспакерек? Екі сөзді тәңірі аткан — Шыр ай- ды. Не дейсің, Арыстанмен кім таласты?
налған дөңгелек. Сатып алма, сөз сатса, Сөзімен Жетірудың кім санасты? Сенің
Ол асылды аңдамас (Абай).
алмағың ңайсысы еді бұнысының, Сен бе
СӨЗ ТАНЫДЫ Сөз білді, сөз парцын едің сөзі болған. аяк асты? (М. Ә.). Тірлікайырды. Шортанбай Дулат пенен Бүхар те бірлік ізде жанға сая, Үқпасңа айтқак
жырау, Өлеңі бірі — жамау, бірі — құрау. сөзің болар зая (ШС). Танакөз ұзап кетті.
Әттең, дүкие-ай сөз таныр кісі болса, Кем- Жылңыбайдың көп сөзі далаға кетті. Өзімшілігі әр жерде керінеу тұр-ау! (Абай) Бө- нен ңалсын балаға, Кетпесе сөзім далаға
тен сөзбен былғанса сөз арасы, Ол — ақын- (Ш. Ң.)- Өзі жәрмеңкені жарып жүрген
ның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тың- көпестің даверныйы, Ңарқаралының төредаушы көбі надан, Бұл жұрттың сөз таны- сі, ел ішінде де, ңалада да сөзі жерде цалмайтын еді (I. Ж.)мас бір парасы (Абай).
СӨЗІ БАТТЫ Біреудің дегені өтіп кетСӨЗ ТАПҢАНҒА ҢОЛҢА ЖСЩ Иінін
тауып, дөп сейлегенге қарсылык жоц де ті, жанға тиді.
СӨЗІ [ОЙЫ] БІР ЖЕРДЕН ШЫҢТЫ
ген мағынада.— Алған азаттығыңызға
таі>кан байғазы болсын,— деп, Аман бел- Айтцандары үйлесе кетті, бір пікір айтты.
беуді қыздың беліне әкеліп байлады.— Сөз Екеуіңіздің сөздеріңіз тұп-тура бір жерден
тащанға цолка жоц — деді де, басын бір шығып отыр (Т. А.).
шайқап жүріп кетті зергер (Ғ. Мұс.).
СӨЗІ [АУЗЫ] ДУАЛЫ © АУЗЫНЫҢ
СӨЗ ТАППАДЫ Лайык сөз аузына түс- [СӨЗІНІҢ] ДУАСЫ БАР к ө н е. Айтцаны
педі. Біреу білер жер келсе, Сөз таба алмас келетін, беделді деген мағынада. (Болымқалтылдап, Қалжыңға келер шорңақтау, сыз тұлғада да айтылады). Ақылы жоқ
Жауға келер қоркақтау (Абай). Ағатай, басңа адырайған көз бітеді, дуасы жоң
сағындым, Есен сау көрмекке. Сөз таппай ауьізға сылдыраған сөз бітеді (Макал).
аңырдым, Окыңыз ермекке (Абай).
СӨЗІ ЕКІ ¥ШТЫ Байламы жоц, бүлСӨЗ ТАРТТЫ Білгісі келіп, сөзге сал- тартпалы, тиянацсыз.
ды. Сейілдің «биыл амалсьтздан Қасеннің
СӨЗІ ЖАРАСТЫ Айтқаньі орынды, әңторына түсіп қалдым» дегені бар еді. Сол гімесі
Екі би, айтңан свзің жаражайын Абай сөз тартып сұрағанда, ол та сады. үйлесті.
Еншіге әркімдер-аң таласады. Бұл
ры бір байдың ңала жатағына істеп отыр- Қасңакөл
Орта жүздің көлі еді, Айтқанған жемтік ңиянатын айтты (М. Ә.). Дайрабай сөз тартады жанасалап, Өзімді түк дарың киянатқа жанасады (ШС).
СӨЗІ ЖЕТПЕДІ Айтканынан береке
білмейтін бала санап, Білмеймін әкесінің
ңұны бар ма, Бетіме көп карайды тамаша- шыцпау мағынасыпда. Секілді ШәмсиҢамар, Даңтар-Бану, Затыңды жанға арам
лап (С. 0.).
тану. Заты жоі{ жасықтыңтың ныСвЗ ТАСТАДЫ Айтар ойының еы- мендей
ңайын байцатты. Айтылған сөздің бар сы- сакасы, Адамға айтқан сөзің жетпей ңалу
рын бұлжытпай таныған жүйрік, зерек (А. Ңор.).
Жиренше енді Әріптің жүзіне сәл ғана
СӨЗІ ҢАЛДЫ Кейінгіге өсиеті сацталу
сығырая қарап, акырын ғана сылқ-сылқ мағынасында.
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СӨЗІ ҢАМШЫ БОЛДЫ Айтцаны түрткі болды, эсер етті. Бекеннің әлгі сөзі цамшы болып, енді өнер институтына түсіп,
білім жетілдіруге аңсары ауды Нариманның (ЛЖ).
СӨЗІ ҢОЮ ШЬЩТЫ Айтцаны маңызды, мәнді болды. Әзірге сөздері цою шығып жатңан жоқ (Т. А.).
СӨЗІ [ТІЛІ] КЫРІПАҢКЫ Тілі ащы,
цисыц сөйлейтін адам туралы айтылады.
Жұлындырып ежелден отыратын, Мұның
сөзі цыршаңкы түйе ңотыр (Жамбыл).
СӨЗ ЛӘМІ Әңгіяе ыңғайы, емеуіріні.—
Жә, кеттік! — деді Кэлен мыналардың сөз
ләмін жақтырмай (Ә. Н.).
СӨЗІ МАЙДА Сыпайы, әдепті сөйлейді
деген мағынада.
СӨЗІМ СӨЗ Айтцаным екі болмайды,
бар айтарым осы, айтылған түжырымымнан цайтпаймын деген мағынада.
СӨЗІ [ТІЛІ] МІРДІҢ ОҒЫНДАЙ Тауып
сөйлеу, тіке айту мағынасында. Өзінің сөйлеген сөзг мірдің оғындай (ЛЖ). Ол сауатты адам. Жазған хатының эрбір сөзі мірдіц оғындай (С. Төл.).
СӨЗІН [ТІЛІН] АЛДЫ 1. Айтцанына
көнді, дегенімен. жүрді. Ңабыл көріп жас
каның, Сөзін алсаң басңаның, Оны не деп
айтайын?І (Б. К.). 2. Уэдесін алды. Ңазір
мақұл деген сөзін алып ңал (AT).
СӨЗІН БИТ ШАҢҢАНДАЙ КӨРМЕДІ
Айщанын тіпті елеусіз цалдырды.
СӨЗІН Б¥ЛДАДЫ Айтар әңгімесін кұндады. Сөзімді бұлдап несіне, Бойымды балап керейін. Атасы тегін жел сөзден Басбасына жетерлік, Еншіңді неге бермейін
(Б. Ө.).
СӨЗІНДЕ БАЙЛАУ [ПӘТУА, ТИЯНАҢ] ЖОҚ © СӨЗІНІҢ БАЙЛАУЫ [БА
ЯНЫ, ПӘТУАСЫ, МӨРІ] ЖОҢ Сөзінде береке жоц, айтканында түрмайтын шаларай кісі туралы айтылады.
СӨЗІНДЕ [СӨЗІМЕН] ТҰРДЫ © СӨЗІНЕ ЖЕТТІ 0 СӨЗІНЕН НІЫҚТЫ © БІР
СӨЗДІ БОЛДЫ Айтцанын орындады; айтцанынан цайтпады, Ңалмасын апам ренжіп.— Білемін оны өзім де,— Уәде ме?—
Әбден уәде,-— Түра біл жігіт сөзіңде (ПТә).
СӨЗІН ЖЕРГЕ ТАСТАМАДЫ © СӨЗІН
ТАСТАМАДЫ [ЖЫҢПАДЫ, ҢИМАДЫ]
Дегенін екі еткісі келмеді, айтцанын цабыл
алды. Тұрлаусыздан сөз ұқпа, Аузы оның
епті деп. Нашардан шыкқан жақсының
Сөзін жерге тастама, Атасы нашар өтті
деп (Д. Б.). Басңа адамның орайы болмаған соң, бес тұяңтың бағып-кағуын өздеріңіз көрген аксақалға жүктеп едік, ол да
ңатты ңиналған-ды, бірак сөз жыкцан
жоц, ңоғам малы емес пе? Іске кірісті.
(М. Е.). Нағашы апасының сөзін жыщысы келмеді ме..., Есіркеген әйтеуір Зейнеп-
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тің қолын қақпаған, дегеніне көне берген
(I. Е.).
СӨЗІН Ж¥ТТЫ 1. Сөзін кілт тоцтатып,
артын айтпай цойды. Ңоспан сөзін жұтып,
баладай аузын ашып, Ңосболатқа «мұньщ
қалай» дегендей таңырқап қарап ңалды
(Т. А.). 2. Уәдесінен тайды; мәймөңкеледі,
жалғанға шығарды. Шыраң, сөзіңді жүтпа. мақұл деп уәде бердің, айтканыңда
тұр (AT).
СӨЗІН ЖІБЕРМЕДІ Уәжден жеңілмеді,
сөзден есесін бермеді. Ұстаған жерін Мара
ты . ¥қсамасаң, тума. Өзің Арыстаннан
аумай ңалыпсың. Ол да кісіге сөзін жіберіп көрген емес цой,— Дербісәлі күлкіден
оңыс тыйылып, ауыр күрсініп байсалды
сөйлеп кетті (Т. А.).
СӨЗІН ЕКІ ЕТКІЗБЕДІ [ЕКІ ЕТПЕДІ,
ЕКІ АЙТҢЫЗБАДЫ) Бірден-ақ көнді, лыпылдап дегенін істеді.
СӨЗІН ӨТКІЗДІ Айщанын істетті, тілін алдырды. Ңұртда сынды сұлуың, Айтса сөзін өткізді (ҢБ).
СӨЗІН СӨЙЛЕДІ 1. Біреуді жактаті, соның дегенін цостады. Егер әкем үйде болса, мұндай ңинала қоймас едім, калай болганда да менің сөзімді сөйлер еді (Б. Тұр.).
2. Айтарын айтып болды.
СӨЗІН ТҮПТЕДІ Әңгімені саяр жеріне
жеткізді, түп мэнін аша айтты,-— Оны қайтесің. Онан да, Тәңірбергенжан, әуелі жаңағы сөзіңді түптеиіі. Мүмкін, мен түсінбей жүрген шығармын (Ә. Н.).
СӨЗІН ТІРІЛТТІ Растап цүптады, эцгі.
месін жандандырды. Аманбай аяғьгн лсия
түсіп, Жұманның свзін тірілтейін дегендей: «Бэрін айт та бірін айт, кінәнің бәрі
мұғалімдерде»— деді (Б. М.).
СӨЗІНІҢ БОЯУЫ ОҢДЫ [KETTI1 Мәнсіз, әсерсіз сөйледі. Талай толғанып, екшеп алған дәлелдерінің салмағы жогалып,
айтамын деген сөзінің бояуы оңып кеткен
сияқты болды (Т. А.).
СӨЗІНІҢ БІР КІЛТИПАНЫ БАР Сөзініц бір астары, сыры бар.
СӨЗІНІҢ [АЙТҢАНЫНЫҢ, ДЕГЕНІНЩ...] ЖАНЫ БАР Айтцаны дүрыс деген
мағынада. (Бұл фраза «сөз» дегенге сино
ним болатын сөздермен өзгеріп келе береді). Мені сізге жұмсаған жоқ, естігеннен
кейін өзім әдейі келдім. Сөзінің жаны бар,
сіз не Мәриямга, не Ольгаға істетіңіз, осы
ауруды солар ғана емдей алады,— деді
Халидаш (ЛЖ).— Бригада жігіттері бір
адамның баласындай,— дейді Ф. Макун.
Оның сөзінің жаны бар. Мәселен, Федордың мамандың алуына көмектескен кім?
Бригада коллективі (ЛЖ).
СӨЗІНІҢ ТӨРКІНІ ЖАМАН Түпкі ойы
теріс, пікірі жаман. Масақбай сонша қасармас па еді, қайтер еді, егер прокурордың аузынан төркіні жамандау бір сөздің
иісі шыңпаса (С. М.).

СӨЗІНІҢ

—470—

СӨЗІНІҢ УЫТЫ БАР Тілі өткір, сөзі
мәнді. Жамбыл балам, тіліңнің түйірі, сөзіңнің уыты бар екен. Біреуден бата алсаң
қайтеді,— деді (С. Б.).
СӨЗІҢ АУЗЫҢДА Айтар ойыңды тежей тұр, сәл тұра тұр.
СӨЗІҢЕ ҢАРАУЫЛ ҢОЙ [БӘЙЕК
БОЛ] Айтцаныңа сац бол, байцап сөйле.
Тентек болма балаға, Безер болма келінге,
Ңадірің кетер еліңе, Қарауыл цой сөзіңе
(Ш. Б.).
СӨЗІ ӨТПЕДІ Айтцанын жұрт цабыл
алмады; айтцанын істете алмады; цолцатілегін орындамады. Аздың да ісі бітер
ме, Көптің де ісі жетер ме? Көп ішінде бір
жалғыз. Сөйлесе, сөзі өтер ме? (Б. Ң.).
СӨЗІ СӨЗ-АҢ БОЛДЫ Айтцаны көңілге
цонды, әбден ұнады.
СеЗІ СҮЙЕКТЕН ӨТТІ Жер-жебіріне
жетті, тілі тиді.
СӨЗІ ТҮЙЕДЕН ТҮСКІНДЕЙ © СӨЗІ
ІРІ Дөрекі, ерсі, сөйлейтін адамға айтылады. Жаманның сөзі түйеден түскендей
(Мақал). ... Иісін білмейтін жаман адам,
Жанға ортақ кіммін демес жүрсе тірі.
«Пәленшенің баласы пәленмін» деп, Аузынан шыққан сөзі кандай ірі (А. Ңор.).
СУАЛ, СУАЛҒЫР! қ а р ғ ы с. Тып-тыйпыл болып, цүрып кет!
СУ АЯҒЫ ҢҮРДЫМ [ДЕСЕЙШ1]
1. Жер түбі. Көңілімді мың мен санға балаймын, Бенденің ілігіне жарамаймын, Су
аяғы цүрдымнан ңашып жүргеы Алла тағала ңаңғыртқан Қарабаймын (ҢКБС).
2. Аяғы, ацыры сүйылды деген мағынада.
Ңыскасы не керек, еңбеккүні эжептәуір
дерлік ауыз толтырып айтарлық еді, ақыр
аяғында <<су аяғы цүрдым» дегендей анау
болды, мынау болды, быт болды, акырында үш метр шыт болды — деп «жөн айтып», тоқтау айтып Телмағамбетті сылдыр
сөзбен шығарып салмак болды (С. Төл.).
СУ БАСЫ ЖОҒАРЫ БОЛСЫН д и а л.
Су мол болсын! Диқанға береке, су басы
жоғары болсын! (Қ. орда, Арал).
СУРА ДА БАТТЫ, ОТҚА ДА ЖАНДЫ Көрмегені болған жоц; барлыц циыншылыцты басынан өткізді. Суға да батты,
отца да жанды, бірақ тірі қалды, құрып
кетпеді (I. Е.).
СУРА КЕТКЕН ТАЛ ҚАРМАЙДЫ
Амалы цұрыған адам нені болса да көмек
түтады деген мағынада. Тетігі табылмаған, тынымы жоқ, Далбаса болашақтан
ұғымы жоң. Дегендей «Суға кеткен тал
цармайды», Біреудің жазатайым шығыны
боп (Қ. Т.).
СУРА САЛСА БАТПАЙДЫ, ОТҢА
САЛСА ЖАНБАЙДЫ Ңиын-цыстау, төтенше жайсыз жағдайдың бәріне төтеп
беретін адам туралы айтылады. Суға салса батпайтын, отца салса жанбайтын, ке-

сіп алса қан шықпас белгілі Ңалабай
елдің жуаны деді... (F. Мұс.).
СУДАЙ АРЫЛДЫ Мұндағы мағына:
кеп, молынан келді. Қамарға хаттар Су
дан ағылып келсе де, кейбіреулерін жауапсыз жыртып, кейбіреулерін өзінің шешендігімен жөбедей жерге енгізіп, енді
қайтып басын көтеруге жаратпай тастай
беруші еді (С. Т.).
.
СУДАН АҢТЫ [БОЛДЫ] 1. Көті шығын болды, көп төгілді, Мыңдаған ат тұяғы аң бидайлы алқапты, мөуелі бау-баңты
таптап жанышты, халың қаны судай
ацты, бүкіл бір ел жоқ болуға айналды
(ҢӘ). 2. Мүдірмеді. Бағытымыз «Красинке» қыстағы. Ферма бастығы қазаңша су
дай ағып тұрган Николай Авиловтың
әңгімесі де таусылар емес. Ал, Нілдіден
оқыған екеуі орысшаны шала білетін еді.
Спастан оқығаны орысшаға едәуір жетік,
тіпті судай болатын (С. С.).
СУДАЙ [СУ] ЖАҢА © ИНЕ-ЖІПТЕН
ЖАҢА ШЫҢҢАН Жап-жаңа. («Судай
(су) жаңа» — ұсталмаған, жұмсалмаған
соны нәрсе атаулының бэріне де ңолданылады; ал «ңне-жіптен жаңа шықңан»
деген тіркес киім-кешек сияқты дүние
туралы айтылады). Олар судай жаңа тракторлардың руліне отыра берді (ЛЖ).
Атақты шопанның бурыл шашында, су
жаңа шевиот костюмінде электр нұры ойнайды (С. О.).
СУДАН САПЫРДЫ [ТӨГІП ШАЙҢАДЫ, ШАШТЫ] 1. Оңды-солды жапыра
сөйледі. Оразбай: Ей,... аң-ңараны судай
сапырасыц. Біраң, кірісер жеріңе кіріспейсің, бұл араға килікпе (М. Ә.). 2. Рәсуа
етті, алды-артына царамай жұмсады. Сандың толы сары алтын, Сапырып судай
шашқан күн (М. Ө.). Қалмаңтың сүйтіп
дэулетін, Судай төгіп шайңады (ҢамБ).
СУДАЙ СУЫҢ, ОТТАЙ ТЕНТЕК Ожар,
бір беткей кісі туралы айтылады.
СУДАЙ СІҢІП, ТАСТАЙ БАТТЫ
Жым-жылас цүрыды. Ңожаның күдігі дәл
келді. Ардаңты айттырып келген ешкім
болмады. Салық төбесін ңайтып көрсетпей, судай сіңіп, тастай батып алған
(О. Б.).
СУДАН СУРА ШҮЙГІДІ Еркін цызыцца кенелді. Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек;
Бұл үйректей болыңыз, Судан суға шүйгумен, Келден көлге ңоныңыз (Б. Қ.).
СУДАН ТҮНЫҢ, СҮТТЕН АППАҢ
Адал, ешбір күнәсы жоц. Сөйтіп жүріп
сопы боп ңұдай ұрып, Таспиық тартып
мүлгисің түннен тұрып. Бойыңда ат тартпайтын арамдың бар, Сүттен аппац боласың, Судан түныц (Ә. Тэң.).
СУДЫҢ ДА СҮРАУЫ БАР Нс болса
да жөнімен, ысырапсыз жұмсау керек
деген мағынада айтылады. Екі шығындалсаң, екі жұмыс істесең, екі қайырып
еңбек ақы төлесең ңайдан жетсін. Судьің
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•да сұрауы бар демекші, бүл да бір күн
маңдайға тиіп жүрмесе жарар еді (ЛЖ).

СУ

ғара алмап еді, «Мәкенге аң мөр беріпсің» — деп кысты. Су кара кек тана бердім,— дейді Байбол (Ғ. Мұс.).
СУ ҢАРАҢҒЫ Екі көзі бірдей көрмейтін соцыр. Ол жаңа арада екі көзінен
айрылған су цараңғы еді (М. Ә.).
СУ ҢҮЙДЫ Басца бір кісіге (цонацка
т. б.) ізет ретінде цолын шаюға көмек
етті. Келген қонаңтың колына, балам, су
цұй, тамақ әзір (AT).
СУ ҢҮЙДЫ ӨТІРІКШІ Тым суайт сүғанац.
СУМАҢ ҢАҢТЫ Аузы-аузына жүцпады, тез сөйледі. Аулакта жайғастырып
айтсаң-дагы, Ңұлағынан кетеді судай
ағып. Үрысуға болдырмайды үш күн салмай, Сөйлесе, ілестірмес сумаң цағып
(А. Ңор.).
СУ МҰРЫН Болбыр, сылбыр адам
туралы айтылады. Атақты кара төбел биенің өзі екеніне Аман күмәнданған жоқ.
Ал оның үстінде күпісін айналдырып
киіп, жарбиған су мұрын, көк саңалдың
Таласбай екеніне сене алмай, салған жер
дей: «Кім боласың, аңсақал?» — деді
(Ғ. Мұс.).
СУСАМЫР БОЛҒЫР! к а р р ы с . Сусап ауыратын кеселге душар болғыр де
ген мағынада.
СУСАМЫР БОЛДЫ Таңдайы кепті,
цаны кепті, көні кепті, шөлдеді.

СУ ГСУДАЙ] ЖОРҒА 0 СУ ТӨГІЛМЕС [САУЫРДАН СУ ТӨГІЛМЕС] ЖОРҒА 1. Жон-бөксесіне су цүйып цойеа да,
төгілмейтін жайли айдама, нағыз жорға
ат. Соя жаң артқы аяғы ак бақай, маңдайында төбелі бар, су төгілмейтін қара
жорға тұр ғой міне! (Ғ. М.). Жорғаның
біркеше түрі болады: соның біріншісі —
нағыз жорға, яғни су жорға, оны төрт
аяғы тең жорға дейді (Т. Әл.). 2. Тілге
жуйрік, шешен. Бозбала жиынында өлеңнен бәйгені шаппай алатын да Нұрым,
жаксылардың тобында жырдан өрмек өретін су жорға да сол (X. Е.) Бұл күнде көңлім ауыр корғасыннан, Өткіздім жігіттікті
мен басымнан, Сауырдан су төгілмес боз
жорға едім, Тарлан тартса танбайтын
жорғасынан (Ш. Ңұл.). Ңазактың сусылдаған ділмары су төгілмес жорғасы, К ы 
зыл тілден май тамызғаны неме керек
(М. Ә.).
СУ ЖҮҚПАС 0 ҢАРА СУДАН ҢАЙМАҢ АЛАДЫ Барып түрған ала аяц,
жылпос, суайт, мүттәйім. Жалггы бұлардың тұқымы, су жұцпас, баянсыз, ысқаяқ
ретінде екі болыс елге түгел мәлім-ді
(Т. Ә.). Ңымс етсе шабатын, Ңарсақтың
ізін табатын, Ңадыр, Шуыт, Жайнағы Су
жүкпас қу ңайдағы (Манас).
СУ Ж¥ҢПАС ШЕШЕН Сөзден мүдірмейтін, ділмар. Япырай, өзім-өз болғалы
дәл осындай су жұцпас шешен адамды
СУ СЕПКЕНДЕЙ БАСЫЛДЫ [ТЫН
көрген жок, едім (Б. С.).
ДЫ, САП БОЛДЫ] Лезде тынышталды,
СУ ЖҮРЕК 0 ҢОЯН ЖҮРЕК Қорқак. тына цалды. Күнтуардың кеудесінде ашу
Баксының «дәретсіз кісілерді шолып ке- оты қылаң етті де, аңылға жеңдіріп, су
леді, мұныкі керемет күшті және үйірлі сепкендей басила ңалды (С. О.). Олардың
жын» — деп жұртты коркытып, су жүрек көзіне найзадай ңадалған Нияздың каңылып қойғандығы сонша, кашан кеш һарлы көзі оның қайнаган қастың отын
йолды жарыңсыз, серіксіз қандай әулие- су сепкендей басты (С. С.). Сол кісіге де
мін деп жүрген кісілер болса да далаға ген наз аралас, балалык қалтңысыз балғын сезімім де су сепкендей сап болды
шыға алмады (С. Т.).
СУ ИЕСІ СҮЛЕЙМЕН 0 СУ СҮЛЕЙМЕ- (Ғ. О.). Басылып гуілдесіп үйдің іші, Бәрі
НІ © СУ ПАТШАСЫ СҮЛЕЙМЕН д і н и. де су сепкендей тына қалды (Ж. С.).
Ескі сенім бойынша су пайғамбары деген
СУ СҮЙЕКТЕНІП ҢАЛДЬІ Күздігүні
ұғьімда. Алысңа барып, түнде суға түс- судың суып, жаңа ғана цата бастауы ту
пес болар, су аесі Сүлеймен суға тартып ралы айтылады.
кетеді (AT).
СУ ТАУИДЫ Дәмі жок, татуы жоц.
СУҢАНЫ ҢАНІТЫ [ҮШТЫ] Зәре-кү- Басңа тамақ жоқтыңтан жеген біздің асыты, үрейі кетті. Ңас пен көздің арасында мыз жөмей жатып карынды ашырады, өзі
з$ыздардың суцанын қашырып, ңораға су татиды (С. М.).
қасңыр түскендей етерлік олардың қанСУ ТЕГІН Өте арзан. Мынау елу тиын.
дай сиңыры бар (ЛЖ).
Мынау отыз бес тиын. Су тегін емес пе?
СУҢАНЫ СҮЙМЕДІ Жаны жек көрді. Бәрі баягы тверской. Сүйегі терідей —
Әмір орындыкты Жүсіптің касына әкеп, дейді Андрей (Ғ. Мұс.).
жайлана отырды да, сөзін сабаңтады.
СУ ТИГЕН ӨРТТЕЙ СӨНДІ Бул жерде
Жүсіптің суцаны сүймесе де тістеніп, еріксіз мойын сұнды (3. Ш.). Біраң караптан- тез келген өлім-цаза туралы айтылып
қарап отырып, Бәтиманы суцаным сүй- түр. Алпыс бір мүшел келді мерттей болып, Өтпедің сол мүшелден серттей болып,
мейтінін сезінем (ҢӘ).
Кешегі дулап жүрген ер Ңұлеке Су тиген,
СУ ҚАРА КӨК ТАНДЫ Акталып, сөне ңалдың өрттей болып (Ш. Ңұл.).
езін арашалап, мойындамай цойды. Аман
СУ ТИГІЗБЕДІ 0 ШАҢ ЖҮҢТЫРенді желкеме мініп алды. «Шыныңды
айт!» — деп зірк-зірк етеді. Ештеме шы- МАДЫ Сөз келтірмеді, цорғады, акта-
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ды.— Көбеңің не? Кәзір Ңұдайменде болысының көкке сермеген құрығы айға
түсіп тұрған кез,— деп Судыр Ахмет Ңаратазға бұ жерден де су ти-гізбей, аман
алып шықты (Ә. Н.). Әйтеуір, сол кісіге
шац жұцтырмайсыц ғой (AT).
СУ ТӨККІСІЗ ЖОРҒА БОЛДЫ Жүпжүмсац мінез көрсетіп, цүрдай жорғалады, бәйек болды (АС). Баланы сыйлап
жатыр тамаң ңамдап, Су төккісіз жорға
боп шал жылмаңдап. Отыз құл мынау
тек жан емес кой деп, Әлінше кызметінде
жүр тырбаңдап (Абай).
СУ ТҮБІНЕ БАТЫРДЫ [ЖІБЕРДІ,
КЕТІРДІ] Келмеске кетірді, цүртты, жойды. Мұрат ендеше сені оп-оңай су түбіне
батыра салады деме, сен қурай емессің
(М. Ә.). Содан бері Әбілкайыр өзіне жаңсылык істеген, талай киын-кыстау ңатерлі
өткелдерден алып шыңқак, бірақ артынан
сәл мүлт баскан талай серіктерін опоңай су түбіне жіберді емес пе? (I. Е.). Су
түбіне кетті ғой, ңарманып қалайын дегендей оймен көзімді ашып салсам, тор
бие шана-манасымен карғьіп та үлгірген
екен (Ә. СО
СУ ПІЬЩТЫ МА? Вір орында отыра
алмай, әр жерге цопаңдай берген я бір
мекенінен көше берзеін кісіге айтылады.
Немене орныңнан су шыкты ма? (3. К.).
СУЫ БАСҢА [БӨЛЕКІ АДАМ д и а л.
Танымайтын, басца жердіц кісісі. Суы
басца жігіттер келді (Ғур., Маң.). Ана
жігіттердің суы бөлеіс қой, ет піскен кезде оларды да шакыр! (Қ. орда, Арал).
СУЫҒЫНА ТОҢЫП, ЫСТЫҒЫНА
КҮЙДІ Барлыц азабын басынан кешірді;
бар бейнетін арцалап, бағып-күтті.
СУЫ ҢАТТЫ Діні берік, иілуі жоц,
ңатыгез. Көпті көрген жырынды Айдар
жаңа бастыктың суы цатты екенін алдақашан сезген (Ғ. Мұс.). Шокпыттың суы
катты мінезін білетін Садақ енді қайтып
кісі жібермепті (Д. Ә.).
СУЫҢ [САЛҢЫН] АЖАР [ЖҮЗ, ҢАБАҢ, TYC] Ренішті, кейісті пішін, зэрлі
бет; жатырцап, жатсына цараған пішін.
Жолдастарым да ұйқыдан шошып оянғандай шошынысып, жалт-жұлт карасты,
Бәрі де суык жүзбен таңырңасып калды
(С. С.). Даусын көтере сөйлегенін, бір
адамға суъщ жүз көрсетіп, қабаң шытканын ешкім көрген емес (Ғ. М.). Еламанның өңіне бұрын болмаған суыц ажар
пайда болыпты (Ә. Н.). Жас Әміре Хасеннің суыц түсі мен шаңңылдай шыңңан
ащы даусынан үрейленіңкіреп тұр еді
(Ң. Ж.). Бұл кеште жаңағыдай дөкір
мінезді, дүңк етле тұрпайы сөзді Сағит
салцын ажармен жеңгесін дарытпады
(М. Ә.). Біздің мына ала бөтен жүрісімізді ұнатпады-ау деймін, мамамның цасцабағы салцын еді. Сұлтаны соны аңдады ма, түспеді (Б. С.). Келіспес араңызға
салцын кабац, Салңьін болсаң әркімге

болдың тамаң, Жел бергенде желіккев
жел буазға; Ңанжығалы биеге үлкен сабаң (С. 1\). Ңозғаған жас қуатын мәуелі
жаз, Маңұлық кыбырлаған бәрі де мәз.
Әр жерінен ажалдың иісі шығып, Суыц
түспен ңарайды кәрі Кавказ (А. А. Ң.).
Суыц түсті әжем әкемнің төсегіне барын
отырды да, сезімі толңыған кескінмен
тұнжырай қап, аздан кейін ауыр күрсініп: — Балам, сенен бір тілегім бар! —
деді (С. М.).
СУЫҢ ЖҮРІС Віреумен көңілдес болу.
(Бұл тіркес, көбіне, еркек пен әйел арасындағы ұрлық сыр туралы айтылады;
бағзы уакыт ұры-кары туралы да ңолданылған). Нұржан майданда жүргенде Күнипаның суыц жүрісі болған екен деп
әңгіме ететін (ҢӘ). Он алты-он жеті жасар>
уыздай екі жас ңыздың суыц жүрісті
бейтаныс топ жігіттің кастарына қорықпай келгендеріне... таң калган (I. Е.).
СУЫҢ [КӨЗБЕН] ҚАРАДЫ [ҢАРСЫ
АЛДЫ] © СУЫҢ ҢАБАҢ КӨРСЕТТІ
Жактырмады, жацтырмай салцын жүздесті. Ңыз жауап қайыра алмады. Аман
үялғаннан ңып-ңызыл болып, Таймаска
суыц көзбен царап ңойып еді, ол бұған
ңасақана ңарамады (Ғ. Мұс.). Әлиасқаров
та суыц цабац көрсеткен. жок, бірақ сабырлы ңарсы алды (Т. А.). Абай өзі қорыктың шетікде бір ңыратқа таман шығып тұо еді. Жат жолаушыға суыц фара
ды (М. Ә.).
СУЫҢҢА ¥ШТЫ Үсік шалды, суыцца
үрьінды, үсіді.—...Койдың арығы, суыцтан үшканы болса, арамза ңоздап қалатыны болса,— бұлардың бәріне де баспана
табамыз...— деді Жарасов (М. Ә.).
СУЫҢ ҢАПТЫ Суыц кысты. аяз царыды. Еламан салқын амандасты. Сонав
артың тілге келмей, суыц цапкан киімі
сықырлап, есік алдында теріс қарап тұрып шешіне бастады (Ә. Н.).
СУЫҢ ҢОЛЫН СҮҢТЫ Талан-таражға салды, үрлап-жырлады. Мемлекет атынан бірі жарлың беріп, бірі билік шығартып, тапа-тал түсте колхозды үшеулеп
тонады, оның банктегі казынасына үшеулеп суыц цолдарын сүцты (С. Төл.). Біздің ¥лы Отанға Сүңтырмаймыз суьщ кол
(А. Т.).
СУЫҢ СОРДЫ Суык шалып, түрі каш~
ты. Жер қарада суыц сорып, боп-боз бо
лып, серейіп қатңан қылыш балықтай
неміс еліктері жазык дала бетінен айқындалып ап-анык көрінеді (Ә. Н.)СУЫҢ СӨЗ [ХАБАР, СЫБЫС] Жағымсыз, жаман хабар-, алып каштысы бар.
хауіпті әңгіме. «Енді ешкім тірі қалмайды» деген сөз түрменің бөлмесінен күңкілдеп тарауда. Суыц сөз қара жыландай
асығып сыбырлауда (С. С.). Бірак соған
орай Тобыңтыдан келген суыц сөзді бір
серке емес, Көкеннің көп елі естіген де»
осы көктемде дағдыдан тыс бірқалыпқа
келген (М. Ә.). Осы күннің ертеқінде суъщ
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сыбыс анық боп, Бөжей қайтыс болды
деген хабар да жетті (М. Ә.). Отыз бір,
он тоғызды алады деген Суыц хабар халыңты бұлқындырды (Жамбыл).
СУЫҢ СЫР Жаман нает, түйген зілі
мол, бүркеулі жай. Осы сөзді Шұбар мен
Ерболдан жолдай отырып, Тәкежан аның
суыц сыр ашты: Ағайын арасына лаң
түскелі отыр. Дәл осы жерде ұғыспасаң,
Құнанбай ортасы бүлінгені (М. Ә.).
СУЫҚ ТАРТТЫ Көңілі жығылмады,
салцын карады. Кай қазақты көрсем де
баласы жасырақ болса, оның басынан пэрмене болып жүріп, ер жеткен соң суъщ
тартатұғыны қалай? (Абай).
СУЫҚ ҮН [ДАУЫС] Ашулы, катты
шыццан дауыс; царалы үн. Осы кезде
Абай мен анасының құлағына ерекше бір
жат, суьщ үн естілді. Біреу: — Ойбай,
бауыр-ем! — деп ат қойып келе жатыр
<М. Ә.).
СУЫҚ ҮСТАДЫ [ШАЛДЫ, ТИДІ, ӨТTI] Салцын тиді.— Аңмоладан осы киіммен келдің бе? — деді Танакөз О ргали 
та.— Жоқ,— деді Нұрғали,— қазақы киімдері пәтерде. Мынау і$ала киімі ғой.
Суыц үстап қалмасьш. Тым жеңіл екен
деді Танакөз (Ғ. Мүс.). Ой, жарыңтық-ай,
жас өкпесін суыц шалды-ау,— деп Алдар
көкем көк бұйра қозыны койнына салып
жіберді (С. Ад.). Көрінбей і^ырау басып
екі көзі, Дірілдеп суыц өтіп тоңып өзі,
Түсіріп жерге отынын отырды да, Нала
боп бейшараның айткан сөзі (С. К.).
СУЫ КҮРЫДЫ д и а л. Мысы цуры
бы, амалы таусылды. Солай болмай суы
цұрыды (Шығ. Қаз., Больш.).
СУЫН СҮТ ҢЬІЛЫП ҢАЙНАТТЫ
к о н е . Зорлыц көрсетті, өктемдік цылды.
СУЫН СҮТ ҢЫП АЛДЫ к ө н е. Ацысын артығымен. алды. Мына делдал саудагерде түк ңанағат жоқ екен, суын сут
цып алды (АТ).
СУЫН ТАПТЫ Бабын келтірді, көңілдегідей етіі. Алтын жерде жатпайды, Жа
ман ұста суын таппайды (Мақал).
СУЫН ІШКЕН ҢҰДЫҢҢА ТҮКІРМЕ
Жаксылыцца жамандыц істеме. Сонда элгі адам: — Балам суын ішкен цүдыцца
түкірме, ертеңгі асты тастама, оң колың
үрыс бастаса, сол ңолың арашашы болсын,— деп еді (ҢЕ).
СУЫҢ СҮТТІ [ШҮЙГІН] БОЛСЫН!
Егін суарғанда айтылатын тілек.
СУЫП [СУЫСЫП] КЕТТІ 1. Ыстьщ
цалыптан салцындап, мұздап кетті. (Көбіне, ас-ауқат туралы айтылады). 2. Екі ара
дүрдараз болу мағьінасында. Бір жыл
бойы хабарласпаймыз, арамыз суып кетті
(AT).
СУЫРДЫҢ АЙҒЫРЫНДАЙ НІАҢҢЫЛДАДЫ Ащы тұрпайы дауыс туралы
айтылады.

СҮҒАНАҚ

СУЫРТПАҚҢА
ЖАНЖАЛДАСТЫ
Еолар-болмас нәрсегг керісіп таласты.
Оязға Оқас кеп тұр маң-маң басып, «Беріңіз бәйгемді!» — деп баяндасып. Тоғызды
түйе басты үлесті жұрт, Таласып суыртпацца жанжалдасып (I. Ж.).
СУЫРЫЛА СӨЙЛЕДІ Ағылып, жеткізе, ойын еркін айтты. Әрңайсысы кыска
амандасып, біраз сұлық отырған соң
суырыла сөйлеп кетті (Ғ. Мұс.). Өтеді
желдей есіп, жұртты аралап, Шығат та
Мавзолейге жүртка карап, Сөйлейді суырылып, бір-бір талдап, Міндетін ел қорғаудың ңолмен санап (Жамбыл).
СУЫРЫЛЫП НІЫҢТЫ [ШЫҒА КЕЛД1] Топтан ерекше белініп шыцты. Суырылып шығып ұзын сирак Әтен сөйледі
(Т. Сұл.). Ңызыл әскерлерді қарсы алып
тұрған бір топ адамның ішінен суырылып
шыға келдім де, таңылдап орысша сөйлей бастад-ым (С. О.). Әу бастан-ақ суы
рылып шығып, жұрт көзіне түскен екі
комсомолымыздың осы орнын суытпай,
білекке білек қоссаң... (ЛЖ).
СУЫРЫП САЛМА Табан астында цолма-цол өлең шығаратын адам. Ңазақтың
ауыз әдебиетінің қазынасын жасаушылар — жыраулар,
жыршылар, суырып
салма акындар (ҚССРТ). Ос.ындай үлкен
ауыр жиында мынадай суырып салма сөз
және аразды табыстыратын бітім, жамау
сөз Абайға бір алуан кызың сияқты көрінді (М. Ә.).
СУЫСЫП КЕТТІ Көңілдері калып,
аралары алшацтады. Бір түңдік астында
бірге тұрғанмен, бүйте берсе келешекте
жат болып суысып кетулері мүмкін еді
(Ә. Н.). Менің осы тентектігіме өкпелеген
қыздың әке-шешесі жақын боп жүрген
біздің үймен біржола араздасып, суысып
кеткен (С. М.).
СУЫТ ЖҮРДІ Асығыс, токтаусыз беймезгіл жүрді. Әбіштің Мағрипамен көрісуі ңажет екенін Дәрмен Өтегелдіге онай
ұғындырды. Осымен әуелі Өтегелді суыт
жүріп ноғай аулына барды (М. Ә.).
СУ ІНІСЕМ ДЕ, СУАН ІШСЕМ ДЕ ©
СУ ІНІСЕМ ДЕ, У ІШСЕМ ДЕ, Не де бол
са, цандай циын-цыстау жағдай болса да.
Су ішсем де, суан ішсем де халкыммен
бірге боламын (I. Е.).
СУ ІШТІ Егіндік, шабындыц, т. б. жер
ге ылғал (су) жіберу мағыпасында. (Ңұнарлы нәтиже болу үшін істелетін әрекет).
Егініміз шөліркеп тұр еді, дер кезінде
су ішіп, біздің де көңіліміз жайланды
(AT).
СҮҒАНАҢ [АНІ, СҮҚ] КӨЗ Сүцтана
царайтын тіміскі адам мағынасында. Ба
ранов сұғанац кәзін барлай жіберіп, жанжағын бір шолып алды да, демін ауыр
алып ңиналып келе жатңан Кирсановтың
j бетіне үңілді (Ә. Ә.). Артымда жоқ еді
I ана көкірегі, Лапылдаған кайта тартар
I отты лебі. Сұц көзбен, суык сөзбен түрт-

сүғы н

—474—

кілеген, Жүрегім тастай қатып кетіп еді
(Ғ. О.).
С¥ҒЫН ҢАДАДЫ [САЛДЫ] Телміре
царады, сүцтанды; цызғана. көз тікті.
Айкыз бенен Қалиқа бір тостаған қымыз
жұтқызса, «құлқының кұрғыр деп» сұғын
цадап тұрып, зәрін коса жұткызады...—
дейді Бүркітбай Баймағамбетке (М. Ә.).
Жүз қараға екі жүз кісі сүғын цадап
жүр ғой, бірін-бірі құртпай, кұрымай тыныш таба ма? (Абай).
СҰЙЫЛЫП КЕТТІ Нәтижесіз, бейберекет боли мағынасында. Су аяғы құрдым дегендейін, бастаған тірлігің суйылып кетіпті ғой (AT).
СҰҚБАТЫНА КЕЛТІРДІ 1. Келісті
кейіпке түсірді. 2. Бүл жерде жанын көзіне көрсетті. Бір жерлерге келгенде, ¥стап
алып кемпірді, Сүцбатына келтірді (АБ).
С¥Ң КӨЗГЕ ¥ШЫРАДЫ к ө н е. Кәзі
өтті. Жұрттың сүц көзіне үшырап, өсудің
есесіне орнынан алынып, өзінен төмендерге жалынып ңызмет сұрап жүрмек пе?
(Т. А.).
С¥ЛАП ЖАТТЫ [TYCTI] Үзынынан
серейе кұлады. Ңара нар сүлап жатыр.
Нарды ңоршап бір взводтай солдат тұр.
Солдаттардың еріндері жарық-жарық, беттері күнге күйіл каіі-ңара боп, әбден тотыққан (Ө. Ң.).
С¥ЛҚ ЖЫҒЫЛДЫ [TYCTI] Жалпая
бірден цүлады, жалпасынан түсті.
С¥ЛУ ТОРАТ БОЛДЫ д и а л. Сыпайы
болды, эдепті болды, тыныш болды. Жиналыста бейпіл сөйлеп, бос сөздерді айтісанша сүлу торат болған жөн (Орын.,
Дом.).
СҮЛЫҢ ОТЫРДЫ © СҮЛЫҚ [ТҮСІП]
ЖАТТЫ Үн-түнсіз, еиітеңені елең цылмай, селцос күйге түсті. Әрқайсысымен
ңысқа амандасып, біраз сүльік отырған
соң суырылып сөйлеп кетті (Ғ. Мұс.). Үн
жоқ Сейіт тірі көмілген көрінен достас
адамдары суырып алғанда біраз талыңсып сүлыц түсіп жатып, аздан соң ес жи
ган (М. Ә.). Нұржан үйдің төбесіне жайбаракат қарап сол күйі сүлык жатыр
(ҚӘ).
СҮМ [ЖАЛҒАН] ДҮНИЕ © ПӘНИ
ЖАЛҒАН [ДҮНИЕ] Опасыз алдамшы
өмір. Сүм Әүние тонап жатыр, ісің бар
ма? Баяғы күш, баяғы түсің бар ма?
Алды үміт, арты өкініш алдамшы өмір.
Желігіп жерге тыкпас кісің бар ма?
(Абай). Ешкімге зияны жоқ, өзім көрген
Бір кызык ісім екен сүм жалғанда (Абай).
С¥МДЫҚ БОЛДЫ Бәлекет іс, ересен
окиға, жайсыз іс болды. Күнтудың болыс
болып шығуы Ңұнанбай балаларына ойда
жоқ сүмдыц болды (М. Ә.). Әкем Бөрібай
шал айтты: — Балам,— деді Бір сүмдыц
болған екен саған,— деді. Жөніңді ңайтып келіп білдіріп ңайт, Тағы да болдыау ңиын заман,— деді (БатЖ).

С¥М ЖҮРЕК Мүңға толы, шер жүткан жүрек. Басы қатты сүм жүрегін Тоқтата алмай кетті де. Сорға біткен көкірегін Сендіре алмай өтті де (Абай). Бенде
көрген бір іуызықтың Бәрін көрген сүм
жүрек Айныған соң, Сен жолықтың, Айтып-айтпай не керек (Абай).
С¥М ЗАМАН к ө н е. Қайғы-ңасіреті,
азабы көп дәуір. Бірге туған мен ағаңнан, Шын досыңмын кем емес. Сокңы
жедім сүм заманнан, Бір жылы сөз ем
емес (Абай).
С¥М ТІЛДІ Жалған сөзді, улы сөзді.
Үрыңнан асырдың Сүм тілді қарыңды.
Жасырдым, жасырдым, Енді айттым варымды (Абай).
СҮҢҒЫЛА ҢЫЗ Қульіғы, цылыгы асцан цыз. Сұлулығын да, балғындығын да
паш етпей тежеп ұстайтын қыз болу керек.
Әлде сүңғыла ңыз жасыра ұстаған сұлулықтың өлтіре қызыктыратынын біле ме
екен?... (Ғ. М.).
С¥ҢҚАР ҢАРҒА БОЛМАЙДЫ Бүл
жерде жаі^сыны канша кемітіп, мін тацса
да, жаман болмайды деген мағынада. Қанаттарын кессең де, Сүңкар карға болмас-ты (БЖ).
С¥ПЫ [С¥ПЫНЫ] КЕТТІ д и а л. Мэні, мәнісі, үскыны кетті. Ңазір бұл жұмыстың супы кетіп калды (Тау., Кош.).
С¥РАҒАНҒА ТІЛЕГЕН © ІЗДЕГЕНГЕ
С¥РАҒАН Дәп келді, сәті түсті, қүланныц цасынуына мылтыцтың басуы дэл
келді. Ташкентке бет алып қызыл вагонды ұзыннан ұзаққа созылған поезд тап
болып, «сүрағанға тілеген» деп бұлар
қуанып еді (Ж. А.).
СҮРАУ |С¥РАҢ] АЛДЫ к ө н е. Жауап алып, тергеді (АС). Адам баласынан
махшарда сүрау алатүғьін қылып ж.аратқандығында һәм ғадаләт, һәм махаббат бар (Абай). Отырған сұрақшы меп
ханы қалмаң, Бас ұрдьщ Ежен ханға за
ды тайғаң. «Аркалық ңайсысың» — деп
түрегелді, Алдына тік тұрғызып алды
сүрац (АрБ).
С¥РАУ БЕРДІ Жауаптасты, тексерді,
кінәласты (АС). Жансыздарды еті ауырмайтын кылып, жан иесі хайуандарды
акыл адам баласы асырайтын ңылып, һәм
олардан махшарда сүрау бермейтүғын
қылып, бұлардың һәммасынан пайда
аларлық ақыл иесі кылып жаратңан
(Абай).
С¥РАУ САЛДЫ Іздеді, хабар-дерегін
сұрады. Келеміз елімізден біз жолаушы,
Бет алып шыққан жерім Көк бояушы.
Үйірін ңысыраңтың жауға алдырып, Келеміз сүрау салып біз сұраушы (ҢЖ).
¥ры мен Аскар артынан келеді. Жолдағы елден сүрау салып, куып келсе, кетіп
бара жатқанын жолдағылар айтысады
(М. Ә.).
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С¥РАУСЫЗ ӨЛДІ к ө н е. Бүндағы
С¥С КӨРСЕТТІ Иментер тшғыл білдірмағына: соңьшан іздер адамы болмай, ді, цатулана царады. Аға сұлтанға ол бір.кегі алынбай цалды. Зорлыңта мал, қор- ден «қазаң даласында болып жаткан бүлыңта ел,— Бүйткенше жұтсын қара жер, ліншілікке сен де айыптысың» дегендей
Кек алмаған ер-катын, Сұраусьіз өліп сус көрсетті (I. Е,).
ңалғалы (Б. К.).
С¥СТЫ [С¥СЫ, ПЫСЫ1 БАСТЫ ҚайСҰРАУЫН ТАПТЫ Тілін тапты (АС). рат-сесі түцыртып жасцантып тастады.
«Сұрауын тапса адам баласының бермей- Он екі күн болғанда Болдырды деді жанутіні жоң» деген — ең барып тұрған құдай ар, Аруағы қашты кәпірдің, Сүсы басты
ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, ңалау- батырдың (ЕТ).
ын табамын деп жүріп қорлыңпенен өмір
С¥ХБАТ КЫЛДЫ Әңгімелесті, пікіреткізгенше, малды не жерден сұрау керек, лесті (АС). Жігіттер ойын арзан күлкі
не ақңан терден сұрау керек ңой (Абай).
қымбат, Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымС¥РҒЫЛТ ТАРТТЫ Қарацғылыц бас бат. Арзан, жалған күлмейтін, шын күты, кешкірді (АС). Күңгірт көңілім сыр- лерлік, Ер табылса, жарайды кылса сүхласар Сұрғылт тартцан бейуакка, Төмен бат (Абай).
қарап мұңдасар, Ой жіберіп әр жақңа
СҮБЕ БИ к ө н е. Басты би, белді би.
^Абай).
Хан сөзі бітісімен, Кыпшақтың сүбе би.іС¥Р ЖЕБЕ к ө н е. Бүрынғы өткен ба- нің бірі, топ жарған шешен Ңұба би: —
тырлардыц өткір, жылмакай садац оғы. Ңара бетпін, ағайын,— деді. Ашу үстінде
Көп оғының ішінен сүр жебе деген оқ аяулы үлыңды өлтіріп, елге қарар емес,
алды (ЕТ). Садағына сүр жебені салдыр- жерге қарар жайым бар. Кессең бас, алған, Садағының кірісін сары алтынға саң жан мінекей, құнын беруге дайынмын (I. Е.).
малдырған (М. Ө.).
СҮБЕЛІ АТА [АУЫЛ] к ө н е. ҚабырС¥Р ЗАМАН к ө н е. Қатыгез шак, ауыр уацыт. Күй сол ма ол күндегі бұлдай- ғалы, ірі ру, күшті, жуан ата, ыцпалды
тұғын, Сазы ма сүр заманның тыңдайтұ- ауыл.
ғын. Басып па ед Алатауды ауыр бұлт,
СҮБЕСІН СӨКТІ Қиратты, быт-шыт
'Уайымы орынды ма ед улайтұғын (I. Ж.). етіп талцандады. Мүлт ісетпес нар кескенС¥Р КЕДЕЙ © С¥РЫ ЖОҢ КЕДЕЙ дей өткір тілмен Ңаусата жау сүбесін сөкпгді ме? (Қ. Жұм.).
к ө н е. Қу тацыр жарлы-жацыбай.
СҮЗЕКТЕН Т¥РҒАНДАЙ Қүр сүлдесі
С¥РҢИЯ ТІЛ Аздырушы, эзезіл сөз
(АС). Жұрт біледі, күледі Сүркия тілдің калып, цатты жүдеген. адам туралы айтыжаманын,
Ңошеметшілердің амалын лады. Мал берген жақтың: «Қыз риза
болмаса, бір түнде алып қашамыз» деген
(Абай).
сөздерін естіп, ңыз бек ңатты қайғырады,
С¥РҢЫ [¥СҢЫНЫ] ЖАМАН © С¥- сүзектен іүрғандай халге келеді («АйРЫ ЖОҚ Түрі үрейлі; лсүзі адам көргі- кап»).
сіз, келіссіз. («Сурағ» парсыша — нышан,
СҮЗІП АЛҒАН Асылын, цадірлісін
түр). Ңайрат қалың, күш мығым, Жазда
қамтып қыстығын. Мен мұз болсам сен екшеп іріктеген мағынасында. Ойлама
жалын, Тым-ақ жаман үсцының (I. Ж.). ондай аңын азады деп, Болады жазғаныПішіні үрген ңуыктай, Дене толған тұ- нан жазары көп. Өмірдің тереңінен сүзіп
лыптай, Дерт алғандай сұры жоц (I. Ж.). алған, Ңымбатына өткізер базары көп
(С. М.).
С¥РЫ [СҮДІНІ] КЕТТІ [КАШТЫ] ©
СҮЗІП ӨТТІ [ШЫҢТЫІ Түк цалдырС¥РЫН [СҮРҢЫН] АЛДЫ Сицы кету,
жүз-өңі бүзылуы; цүтьі цашу мағына- май көзден өткізді, барлап өтті. Сеи үшеусында. Ңара жер күрең тартып шалқып ің араларыңды алшағырақ үстап, қорғанжанып, Кек орман көрінеді жалцында- ды сүзіп өтесіңдер (А. X.). Жәнібек соңғы
нып. Соғыстың сойқанынан сүры кеткен екі-үш күннен бері Ожарға шығуға асыАстында майдан жері жатыр қалып гулы болатын. Өйткені кереге тасты кеше(С. Мәу.). Жиналып тұрған ақсақалдар- гі күнге шейін Бекбол екеуі бір жұмадай
дың, байлардың сүрлары кетті. Өңдері сүзіп шыццап (М. Ә.).
кашты, бэрі дағдарды. Жандары мұрьшСҮЙЕГІ АСЫЛ к ө н е. Шыкқан тегі,
дарының ұшына келді (С. С.)- Көк пен түцымы мыкты деген үғьімда. Сүйегі
жерден сүр кетті, Кемпір-шалдан түр кет- асыл дүр еді, Ңұдайдың өзі біледі. Он төрті, Жастығы жылдың — жаз өтті, Қара- тінші айдай боп, Түседі кімнің касына
саң да сүзіліп (С. С.)- Шөлдеген аттардың (ҢамБ).
да сүдіні цашып, мыкшиып кеткен (Ә. Н.).
СҮЙЕГІ АУЫР Өте салмацты. Сүйегі
Сырттан кыз сілкінгендей беріп сыртын,
Талайдың айдынымен алған сүрцын ауыр кісі ғой, анау-мынауға қозғала і{ояр
(I. Ж.). Болсаң да жаннан сұлу жаста ма екен? (AT).
бұрын, Салатын көрген адам көздің кыСҮЙЕГІ БАЛҢЫДЫ Жан жүйесі босарын. Ңайран жас, ңара шаш пен қалам ды. Ойласам балцып сүйегім, Жолығар
қастың, Өзгертіп бұл кәрілік алар сүрын заман бар ма екен, Ойдағы шырын сүйе(Ш. Ңұл.).
' '
" рім? (М. Б.).

СҮЙЕГІ
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СҮЙЕГІ ЖАМАН к ө н е. Тегі нашар.
(Ескі заманда үстем таптың бұқара халыц адамына, «аңсүйекке» жатпайтын
еңбекшіге кеміте қойған лауазымы). Білгендердің айтңаны Көкірегіне кірмейді,
Өз пайдасын білмейді, Сүйегі жаман бол
тан соң (Д. Б.).
СҮЙЕГІ ЖАСЫДЫ 1. Өзінеп өзі цажыды, мүцалды. Жорға мініп бәрі де яйпт болды, Соны көріп сүйегім жасыды
(ҢӘ). 2. Беті цайтты (АС). Сүйсіне алмадым, сүймедім, Сүйегім жасып, сор қалың... (Абай).
СҮЙЕГІ ЖАСЫҢ Бос; ынжык.
СҮЙЕГІ ҢЫЗДЫ Елікті, намысы цозды, намысца шапты. СонДа да мені көріп
басқа білімпаздардың суйектері цызар
(«Айқап»).
СҮЙЕГІ МЕНІКІ, ЕТІ СЕНІКІ к ө н е.
Бала менікі болғанымен, сенің цол астъщда, не істесең де еріктісиі, деген мағынада.
Ңазаң баяғыда баласын молдаға оқуга
бергенде «сүйегі менікі, егі сенікі» деп
беруші еді (Т. А.).
СҮЙЕГІНЕ [ҚАНЫНА, ҢАНҒА, СҮЙЕККЕ] СІҢГЕН Табиғаты соғап дағдыланып здетіне айналған; бойына сіңген.
Туғаннан бері ата мұрасындай болып,
сүйегіне сіңіп, көңіліне орналасып далган
надандың іиіркін жуың маңда жаңсылық
сөзді естірте цоя ма? (С. Т.). Ғасырлар
бойы сүйегіне сіңгеп әдет-ғұрыпты аэ
күнде қалай жеңесің ? (С. М.). Жалқау
деген жаман ат, Сүйегіне сіңген бе, қагазға тамған сиядай (Ң. Ңуан.).
СҮЙЕГІН ЖУДЫ © СҮЙЕГІНЕ КІРДІ
[TYCTI] к ө н е. Өлген кісіні арулады. Біраздан кейін өлген адамдай болып көзін
жұмып жатыпты. Сонан соң досы бір
ңазанга суды қайнатып: <<Сүйегін өзім
жуамын>>,— депті (ҢЕ). Шырағым-ау, мен
ңайдан білейін, кай жерінэн тигенін.
Жууға сүйегіне кірген адам айтады ғой,
ңазір (X. Е.).
СҮЙЕГІН [СҮЙЕК] ҚОРЛАДЫ к өне . ,
Ата-тегіне намыс■келтіретін, цорлыц болатын іс етті. Жазасын тартқан жоқ па
Медғат ағаң, Не қылды қарындасың ойла
саған. Қорлаған өз сүйегін тіпті оңбайды,
Туысқа
мейірімсіз
боп
ңарамаған
(М. А. Ң.). Мен бұл қызымның... кеткеніне
риза емеспін, Ол ijapa кісі еді... Сүйек
цорлап кара кісімен кетті (ЕТ).
СҮЙЕГІН ӘЗЕР СҮЙРЕТТІ Жүйкеледі, болдырды. Жаңыл... іштей бұлқынса да сүйегін әзер сүйретіп келген картка
сөз айтуга батпады (Т. А.).
СҮЙЕГІН ШЫҒАРДЫ Өлікті, өлген
кісіні жерлеуге алып жүрді. Сүйегі шыцса агайдың дәл осы үйден, Айтшы өзің,
ұялмас па ең, күйінбес пе ең? {Ә. С.).
СҮЙЕГІҢ ШЫҢҢЫР! ң а р г ы с . Өлігің иіыңсын, өл деген мағынада.

СҮЙЕГІ САЛ БОЛДЫ 1. Мешел болды.
Мендей ғарип құлыңның Ал ұсындым, қолын ал Сүйегім менің болды сал, Ңуат кетіп тэнімнен (М3). 2. Діңкеледі, болдырды.
СҮЙЕГІ САУДЫРАҒАН [ШЫҢҢАН]
Әбден цартайған, арыц адам туралы айтылады. Саудыраған сүйегі Сексендегі кәрі
шал, Ңабағын кеп түйеді Сыңылданыпсұм ажал (Ң. А.). Латыш шал сүйегі шыццан арыд денесі селкілдеп, шик-шик күлді (Ә. Н.).
СҮЙЕК БЕРМЕС Қомағай, обыр; «сүйекті екі жағынан ұстап, ортасынан тістеген» сараң. Оларша — жердің белі, таудың құзы, Ата ұлы арыстандай кер ауызды. Біздіңше — хат білмейтін бір ңатты
шал, Жуан ит сүйек бермес, жалмауызы
(I. Ж-).
СҮЙЕК ЖАҢЫН БОЛДЫ © СҮЙЕК
БОЛДЫ Жекжат болды, цұдандалы бол
ды. Тірідей көзіне құн алу арына ауыр
болар, дұдалықпен күдай атын айтсынг
сүйек болсын (С. Б.). Баласын сол жыл
туған ырым кылып, Ат койгаи «Ңажыбай» деп атандырып, Акырда Жұмағұлмен құда болған, Сүйек жацын болайыц
десіп жүріп (С. Т.).
СҮЙЕК ЖАҢҒЫРТТЫ Бұрьіннан цүдандалы болып келе жатқан кісілер цыз
берісіп, жекжаттыцты цайтадан жаңалады. «Әуелден бас түйіскен жакын едік,
бұрынғы сүйегім ескіріп барады, қайтадан сүйек жаңғыртайыц, Амантайға бала
сын берсін» депті,— деді Ңайша Дәмешке
(М. Ә.).
СҮЙЕККЕ БІТКЕН ҢЫЛЫҢ [MIHE3]
Ежелгі, туа біткен касиет. Мұны ол әдейілеп ңылымсу ретінде, немесе, кісінің назарын аударайын деген сәнгөйлікпен істеп
жүрген жоц. Өзінің сүйегіне біткен табиғи тұлғасына жарасымды қимыл (Ә. Сат.).
СҮЙЕККЕ ТАҢБА БОЛДЫ [САЛДЫ,
ҢЫЛДЫ] к ө н е. 1. Тұтас бір эулеттің,
тұтас бір ата ұрпактың арына дақ түсірді
деген мағынада айтылады. Тумаға есім
қойып мал табуды сүйекке таңба санаған
Дәрмен бұған да жауап айтып жалтартқан (Т. Ә.). Біреудің тілі тиіп қалса, колы
тиіп сүйегімізге таңба болып қала ма деп
өтірік араз болып жүр едім (ШС). Ңабагына ңар қатты, Кірпігіне мұз қатты,
Ңананның естіп хабарын, Үйкы көрмей
түн қатты. Ноғайлыны алды деп, Сүйекке таңба салды деп (ҢБ). 2. Үлкен ар-намыска тиді, мін болды. Сол кекшілдігі
сүйегіне өмір бойы өшпейтін таңба салып
ала жаздаған жерінен қүтқарып ңалып
еді (Т. А.).
СҮЙЕК ҚАС д и а л. Тұцымымен, жеті
атасынан бері цас, өштес. Сүйек цас бол
тан адам екен (Жамб., Шу).
СҮЙЕК САҢТАР ТЕК БОЛМАС ¥рпацтан үрпақца ауысарльщ кек. Жаман
адам белгісі — Сүйек сацтар тек болмас.
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Жақсы адамның белгісі — Ашуы бар, кек
болмас (ШС).
СҮЙЕК ТАМЫР Ежелден жацын берік
дос. Сүйек тамыр сүйенісіп күн көреді,
Ауыз тамыр айтысып артығын алады
(Маңал).
СҮЙЕК ТАСТАДЫ Бүл жерде дүние
беріп алдандырды деген мағынада айтылып тұр. Мырзаға бақ, дәулет біткенмен,
басқа жарлы, өзі төмен әрі аз атадан
шыққан. Сондықтан, бір Мақашты сүйек
тастап, көңілін аулайды да, жүзді ыңтырып ұстайды (Ғ. Мұс.).
СҮЙЕКТЕН ӨТТІ © СҮЙЕКТІ СЫРҢЫРАТТЫ © СҮЙЕККЕ ТИДІ ЯСанына
цатты батты, жанды ауыртты. Петр Дени
сов сөзін зорға ұстады, сөз сүйектен өтсе
де шыдады (Ә. Н.). Түгі шығып білектен,
Жаны бір тулап жүректен, Неше бір құрдас айтса да, Қараманның бұл сөзі Өтіп
кетті сүйектен (ҢБ). Үйде отырған Алшыоразға Өтті сөзі сүйектен, Алшыораз да
ер еді Талайларды жүдеткен (ҚамБ) Жаңа жылдың басшысы ол, Мен ескінің арты
едім. Арман деген ащы сол, Сүйекке тиді,
ңарт едім (Абай).
СҮЙЕКТІ ЖАРҒАН Ар-үятын цорлаған. Надан жұртта жауыз жоқ па, Сүйек
жарған сөз тиер {Б. К.).
СҮЙЕК ТІСТЕГЕН ИТ Күйеуді келеке
грылу, мысцыл етуден туған әзіл сөз.
СҮЙЕК ТІСТЕСКЕН Алыс-берісі бар,
баталасцан. Асабаның ақсаңалы — Сүйеу
ңарт, Есболдың көп жыл ңанжығалас
болған ңадірмен жолдасы, бір жағынан,
сүйекті тістескен құдандалы жекжат
(Ә. Н.).
СҮЙЕК ШАТЫС Қыз алып, цыз берген
к;арсы цүдалар; құдандалы жекжат. Шынында да ол кісі жеңге, бұл оған кайын
сіңлі болатын, өздерінің сүйек шатыс
жайлары бар (X. Ер.).
СҮЙЕУ ҢЫЛДЫ Медет тұтты, арқа
сүйеді. Жалпылама жай айтпа, Ер жақсысын сынамай. Жаманды сүйеу цылсаңыз, Қаласың одан шыға алмай (М. Сұл.).
СҮЙРЕТКІГЕ [СҮЙРЕТПЕГЕ] САЛДЫ
© СҮЙРЕП КЕЛЕДІ Созып, созбаща
салып келеді.— Шырағым, ішіңе саңта,
Ңотыраш жалакымнан қалған бір тоңтыны үш жылдан бері сүйреп келеді
(Ғ. Мұс.)- ...Сүйреткіге салуы осыған байланысты емесін кім біліпті?.. (С. М.)-—
Әйтсе де айтқан уөдеңіз бар еді, күні
бүгінге дейін сүйретпеге салып келесіз —
деді жылңышы (С. Жүніс.).
СҮЛДЕРІ [СҮЛДЕСІ] Қ¥РЫДЫ [ҚАЛДЫ] © СҮЛДЕРІН [СҮЛДЕСШ] СҮЙРЕТТІ Әбден титъщтап шаршады, сілесі
катты. Ғазиза аздан соң жылаудан тыйылып, сүлдері цүрып, аяғын зорға басып
жүріп келіп, үлкен үйге кіріп жатып ңалды (М. Ә.)- Менің отарымның ңұдығы
болды. Ал, Қасымньщ отары тек қарға
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қарады. Бұл өзі бір пысык жан еді, күзде
ңойы өте ңоңды болатын, қыста да жаңсы
баңты. Бірақ көктемде сол ңойлардың
цұр сүлдесі ғана қалды (ЛЖ). Кезі бұлаудай боп ісінген әйел сүлдесін сүйретіп,
өзін орнынан тұрғызған Шоқанға ойсыз
ңарады (С. Бақ.). Макагон дастарқап б*сына кешігіңкіреп, өзгеміз тамакңа біраз
қаужалып қалған кезде келді. Халі элі де
өте нашар екендігі сүлдесін әрең сүйреткен денесінен де, алкам-салкам бет-аузынан да көрініп тұр (С. М.).
СҮЛЕЙМЕННІҢ ЖҮЗІГІНДЕЙ д і н и .
Сүлейменнің жүзігінің істемейтін нэрсесі
жоц деген цауесеттен туған ескі сенім. Ол
тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның
асасындай, Дәуіттің ңоржынындай қасиеті бар (ҢЕ).
СҮЛІКТЕЙ [СҮЛІКШЕ, ТАС КЕНЕДЕЙ, ТАС КЕНЕШЕ] ЖАБЫСТЫ [ҢАДАЛДЫ] Қыр соңынан цалмай жабысып
алды; өлермендікпен цадалды да цалды.
Кенет бір күшті кол сүліктей жабысщн
жиренішті денені бойынан жұлып алды
(Т. А.). Жігіттің бойы ңыздан сэл тапалдау еді, мойны жетпей, оньщ алқымына
сүлікше цадалды (3. Ш.).
СҮЛІКТЕЙ [СҮЛІКШЕ] СОРДЫ ©
ТЕСПЕЙ СОРДЫ Қүныға цанады, аяусыз
жеді деген мағынада. Бай, патша, би, болыстар Сүліктей сорып ел ңанын (ХӘ).
СҮМБІДЕЙ [СҮМБІДЕЙ БОП] ЖАРАДЫ Вабына келе цатып суыды. Тұлпардан
туған көк жорға Көзі оттай жанады, Сымға тартңан күмістей, Сүмбідей болып жарады (ҢЖ).
СҮМБІДЕЙ СҰЛУ Өте келісті, мүшелі.
Аттар сүмбідей сұлу, баурынан жараған,
ңуса жететін, қашса құтылатын жүйріктер (Қ. Ңай.). Кең ңолтың, апай төсі, шелек танау, Сүмбідей сырты сүлу, іші жарау, Шоң кекіл, алаңан көз, ^асңыр і{абақ,
Тамыры тілерсектің тарау-тарау (Д. Е.).
СҮМЕҢ КАҢТЫ Телміре тентіреді.
Күн ұзын ел қыдырып сүмең цағып, Өтірік пен өсекке судай ағып. Екі табаң ет
жесең еліресің, Жерден алтын тапқандай
масаттанып (Ә. Тәң.).
СҮНДЕТКЕ ОТЫРҒЫЗДЫ д і н и. Балапы кестірді.
СҮР БОЙДАҢ Көбіне үзац уацыт үйленбеген жігітке айтылады. Кемел қатулана түсіп,— бұл Ңарсаң сүр бойдацтың
ауыз үйде отырған кызда дәмесі бар
(Ә. Ә.).
СҮРЕН САЛДЫ Бүлік салды, сощандады. («Сүрен» деген ертеде әскерлердің
шабуыл жасаудағы ұраны мағынасында
да, аламан-тасыр, азан-қазан, айқай мағынасында да ңолданылған). Шыңты аі^ырын
алдынан Шағанға қарсы Айдос ер, Салмацка бір сүренді (С. Б.). Үрыны ұста!—
деп сүрен салған айқайы шыңты (М. Иб.).

СҮР
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СҮР КЕДЕЙ к ө н е. Қашаннан дәнеңе
бітпеген, жарлы-жацыбай. Ңазір ауру, Әлжан деген сүр кедей бар. Сыздық деген көбең кедей бар. Нұрғали, Ізбасар деген орташалар бар,— деді Аман (Ғ. Мус.).— Әй,
қойоаңдаршы ауыл арасындағы быжыңтыжыңды. Бай емес, би емес, неше атасынан бері сүр кедей. Өзі — жөн білетін пысык жігіт (Ғ. Мұс.).
СҮРІНГЕНГЕ ЖЫҒЫЛҒАН [БАЙҒҮСҢА БЕЙШАРА] КҮЛЕДІ Өзіне царамай
өзгені келеке етеді.
СҮТ АҢЫ Күйеу баланың енесіке (цыздың иіеиіесіне) тартатын сыйы.
СҮТ КЕНЖЕ Ең кіші бала. Ңарт әжесі
Өтешті «сүт кенжем» деп емшегінен ерте
айырып, өзінің бауырына басып өсіріп еді
(Ә. Н.).
СҮТКЕ ТИГЕН КҮШІКТЕЙ БОЛДЫ
Қац-соц көріп, жүні жығылып цалды, сүмірейіп цалды. Батырақ, кедей, орташа
Тілекке і$арай беттеді. Сүтке тиген күшіктей Бай, молдалар шеттеді (С. М.). Жік-жапар боп, жалынып шақырғанда келмей
сүтке тиген күиііктей боп бұралқыланып
жетіп бару өлім емес пе?! (М. И.). Сабыр
ңутыңдап жүретін Ниязбектің сүтке тиген
күиііктей мына ұскынын көріп, бір сәт аяп
кетті (Ң. Ң.).
СҮТ КӨП, КӨМІР АЗ к ө н е. Мал
аман, молшылык дарысын деген тілек.
«Өлген аруақңа арнадық» деп шыраң жаққан секілді жазғытұрым әуел бұлт күркірегенде, ңатындар шөмішімен үйдің сыртынан үрып «Сүт көп, көмір аз» деген секілді (Абай).
СҮТПЕН ЕНГЕН [ЕМГЕН, К1РГЕН]
МІНЕЗ [САЛТ...] © СҮТПЕН ЕНІП, СҮЙЕККЕ СІҢГЕН ӘДЕТ [САЛТ] Қанға сіңген, цалыптаскан мінез, цылыц, дағды.
Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен емгеп надандъщ әлдеңашан адамшылыңтан кетірген
(Абай). Сынның әдісін осылай түсіну осы
күнге дейін көп сыншымыздың сүтпен
еніп, сүйегіне сіңген эдеті болып келеді
(М. Ң.). Сүтпен кірген мінездіц шыныменаң сүйекпен кеткені (Ә. Ә.).
СҮТ ПІСІРІМ УАҢЫТ х а л ы қ т ы қ
ө л ш е м. Ширек сағат шамасы. Жігіт
ңыздан қара үзбей тұр, қыз қозғалатыи
емес, сүт тіісірімнен астам уацыт өтті
(Ә. Н.).
СҮТ ТАЙЛАҢ Енесінен айрылмаған
тайлац. (Күтімі күшті, еті тәтті бота-тайлак). Ңұнның басы атан, ең аяғы сүт тай
лац болады екен (AT).
СҮТ ТАНДЫРЫ СУАЛДЫ Әбден цуарып, қүрдым болды. Онда да сүт тандыры
суалып, астың тамыры қуарып тұрған жоқ
екен (Ә. Эл.).
СҮТТЕЙ ЖАРЫҚ Еүндізгідей. ашыц,
таза. Сүттей жарыц, айлы түн. Таң әлі
жоқ. Бірақ жоғ, екенін білсе де, Абай әлде
қандай өзгеше «танды» сезеді (М. Ә.).

СҮТТЕЙ
[АЙРАНДАЙ]
ҮЙЫДЫ
Қалтцысыз сенді, шын иланды, шын беріле, ыцыласы түсе цалды. Сол аруақ мұны
тауып жатңан. Әне, оларды соқты ма? Та
ры карап тұр, Ахметті де соғады. Зиратқа
түнетіп, шырақ жағып, құрмалдық союға
керек деп, жүзі жүз түрлі ем айтып жатушы еді. Міне, бұлардың ңайсысына болса
да Нұрым сүттей үйыті: «Пәле, пәле, тіпті
жөні бар, ар^ақ асыға ма, саса ма? Біэ
ұмытсақ та, жарықтыі^тар жебэп, желеп
жүреді ғой» деп арңасы шымырлап кететін (С. Т.).
СҮТТЕН АҚ, СУДАН ТАЗА © СҮТТЕЙ
АҢ, СУДАН ТАЗА Кіршіксіз таза; цылмыстан мүлдем пәк, кінәдан аулац. Не
түрлі, бәрін істеп бұзықтыңтың, Ал енді
кісісі кім жазғыратын? Демейік шайтанды да сүттей аппац, Әйтсе де бұл туралы
айтңаны хаң (С. Д.). Жаңыпбек саған не
кылды? Сүттей ац, судай таза адамды балағаттауға ұялсайшы,— деді Сағила ері
Батырбайға (М. И.).
СҮТ ҮСТІНДЕ ҢАЙМАҢ БОЛДЫ Ңағажу көрмей, бұла боп өсті. Көз салып біздің күйге бойлаймысың? Әлі де тірімін
деп ойлаймысың? Ерке цыз, сүт үстінде
цаймак 6олған, Үйдегі желігіңді қоймаймысың (М. Ә.).
СҮТІН АҢТАДЫ Еңбегін өтеді, сенімнен шыцты. Ңайраттанып халңыма Сөз
айтып жүрмін күпілдеп, «Ңұдай қосса,
жұртымның Ацтармын осы жол сүтін» —
деп (Абай). Он жетісінде бірдеңе болып,
қатар-құрбысынан ңара үзіп ңалмай, мал
табатын болса, аң сүттің сонда ацталғаны
саналар еді (ЛЖ). Нурсултан ата күші мен
ана сүтін ңалай ацтағанын қазір бүкіл еліміз біледі (Ғ. М.).
СЫБАҒАДАН Қ¥Р ҢАЛДЫ © СЫБАҒА СОРПАСЬІ ТӨГІЛДІ д и а л. Тиер, тиесілі үлесін ала алмады. Ңартаның соңына
түсіп, ата дәулетін шайқадым, көп сыбағамнан цұр цалдым. Жол менікі. Ңимасаңдар, көрдегі Нұрша бір аунап түседі
(Ғ. Мус.). Ңынжылма, сыбаға сорпаң тәгілгендей ішзат жоқ (Турікм. Ашх.).
СЫБАҒАСЫН АЛДЫ [БЕРДІ, ЖЕД1] © СЫБАҒА ТАРТЫЛДЫ © СЫБАҒАСЫ КАЙТАРЫЛДЫ 1. Ениіісіне, үлесіне
ие болды. Сыр түйіні ақиқат, Аңиңат шындың көпке ортак. Одан алар сыбаға — Әр
кісіге жеке так (I. Ж.). 2. Сазайын тартты,
жазасын алды. Ал жеңілдік жасаушылар
нақтылы орыидарда отырған дәл жауапты
адамдар ғой. Өз орнымен, өз сыбағасын
олар да алу керек (М. Ә.). Анталаған жау
Совет Армиясының тегеурініне шыдай алмай, кері шегінді, Москва түбінде мыңтаіг
сыбағасын алды (С. Мәу.). Сабыр ет, ңалқажан,— деді Мүкіш.— Мен білетін Махмұт болса, Есдәулеттің сыбағасын береди
Ңара да тур! (Д. Ә.). Біркімбайдың да, бітістіруші дуалы ауыздың да сыбағасы цайтарылады (Т. Ә.).
СЫБАЙ-САЛТАҢ ЖҮРДІ [КЕТТІ, КЕЛД1] Салт басы, жеке өзі жүрді. Окуға баг
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ратын балалары болғасын үйінен ңозғамай, Арал теңізіне сыбай-салтаң кеткенін
жөн көрді (Ә. II.).
СЫБАП АЛДЫ Бүндағы мағына: ге
лей боцтап алды. Жаппас бұдан әрі қарсыласудан ештеңенің өнбейтінін сезді білем, қазақша әдемілеп бізді бір сыбап ал
ды да, вагоннан секіріп түсті (3. Ш.). Шаңырды бір былдырап зәңгілерін, Арабша
сыбап алды бар білерін.— Рақымсыз сен
тәкаппар Медғат залым,— Деді,— міне
болды ғой өлер жерің (М. А. Ң.).
СЫБЫРЛАП СӨЙЛЕГЕНДІ ҢҮДАЙ
ЕСТІМЕЙ ME к е к е с і н. Мэлім болмайтын, жүрт білмейтін еш нэрсе жоц деген
мағынада. Сыбырлап сөйлегенді. цүдай естімей ме, орыс солдатын жеңетін Ңоканда
да күш жоғы өзіңізге аян (I. Е.).
СЫҒАЙ [СІЛЕЙЕ, СЫЛҢИЯ] ТОЙДЫ
Аузы-мұрнынан шыщанша жеді. Түс әлетінде тары көжеге сығай бір тойып кекіріп
отырғаны (Б. М.). Алдына кеп басын иіп,
Бөденені түлкі сүйіп: — Сілейе бір тойдың — деді, Ңұйрығына койдың — деді
(Ө. Т.).
СЫҒЫМДАП ¥СТАДЫ Қатал, цысып
уставы. Бәлө бала, жас болса да жұртты
сығымдап ұстайды (AT).
СЫҒЫР [НГҮНАҢ] Ң¥ДАЙ Кейіс сөз.
Ойбай-ау, желігіп нең бар еді, сорлы бол
тан сор маңдай! Шүнац цүдай, көрсетейін
дегенің осы ма еді! (Ң. И.).
СЫЗДАНЫП Т¥РДЫ Паңданып, кербезденді. Аз уаңыт сызданып тұрады да,
жас мырза атын қамшылап шаба жөнеледі (Ж. А.).
СЫЙ АЯҢ Қүрмет ретінде ұсынылған,
кезектен тыс тартылған үстеме (көбіне
сүйыц) тағам. Іш-іштің астыиа алып, Эли
ша құйған сый аяцты да ішпеді (М. Т.).
СЫЙҒА СЫЙ, СЫРАГА БАЛ Алмацтың бермегі бар, әр нәрсенің өзіне лайыц
еруіне царуы болар деген мағынада. Сыйға-сый, сыраға бал емес пе? Ендеше, туған
өңірдің тамашалаушысы ғана болмай жайнатушысы да болу керек кой (ЛЖ).
СЫЙҒА ТАРТТЫ Қүрметтеп тарту жасады. Жатырмын сыйға тартып немереме,
Асылын туған жердің топырағына (Т. Ә.).
СЫЙ-СЫПАТ [СЫЙ-СИЯПАТ] КӨРСЕТТІ Аса жоғары кұрметпен күтті.
СЫЙЫ ӨТТІ Қадірі, беделі жүрді (АС).
Ңыстауы тарлыі-j ңылса, арызы жеткендік,
сыйы вткендік, байлык кызметімен біреудің ңыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ,
тартып алмақ (Абай).
СЫЛБЫР АЯҢ Жай, баяу жүріс. Салт
адам атын байлап, бүркітін жерге ңондырып, көзіне шалынған үш кісіге сылбыр
аяңмен жақындады (С. М.).
СЫЛДЫР КӨМЕЙ, ЖЕЗ ТАҢДАЙ Сөзге жүйрік жан туралы айтылады.

СЫНАПТАЙ

СЫЛДЫР СУ Бүл жерде цатығы жоқ,.
татымсыз ас туралы айтылады. Сіздің мына кеспеңіздің бір түйірі жоц, сылдыр су
ғой (AT).
СЫЛҚ ЕТТІ © СЫЛҚ ЕТЕ ТҮСТІ [Ң¥ЛАП TYCTI] Есеңгіреп талып түсті, күрт
цүлады. Ойнакы тазы ңасңырдың аузына
түспейді, өз аузын тағы босатпайды. Осы
кезде Аман келіп, ңара тұмсықтан дәлдеп
бір ұрып еді, қасқыр сылц ете түсті
(Ғ. Мұс.). Алуа қара шашының түбінен
жылжып аңқан, төгіліп аңқан ңанымен
қатар өзі де төгілгендей сылк; цүлап түсті
(М. Ә.). Хакім жерден топырак алып бар
ды, Бір уыстап сүйекке шаша салды. Ана
басы сылц етіп жерге түсіп, Сүйек басы
жоғары шығыгі қалды (Абай).
СЫЛҢЫМ СЕРІ Кербез, сал адам ту
ралы айтылады. Жас шағында ңалада
орысша оңыған, бұл кезде ел мырзасы
болып, ән түзейтін, өлең жазатын сылцым
серілеу жігіттің өзі осы (М. Ә.).
СЫЛТАУ ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Болмашы
нэрсені желеу, тиек ету туралы айтылады.
Ауыр жұмыс кез болса, Араздығы сөз бол
са, Араз кісі болғансып, Сылтау етер бекерді (Абай). Ңаймығып оған ңарсы жан
шьщпады, Әр жігіт эр нәрсесін сылтау
цылып (Ж. С.).
СЫЛТАУ ІЗДЕДІ © СЫНЫҚТАН СЫЛ
ТАУ ІЗДЕДІ © СЫНЫҢҢА
[СЫНЫҚТАН] СЫЛТАУ ТАПТЫ Келіспеуге, бөлінуге т. б. желеу, болмашы себеп ойластырды. Араздыққа сылтау іздеме, көңіл суыса
сылтау өзі іздеп табады (AT). Бұрын сыныцтан сылтау тауып, оц жыландай ысңыра келетін Нұртай бұл күнде Күреңбаймен
шүйіркелесе сөйлесетін (С. О.). Әдеттегі
тату-тотті тұратын көршілеріміз аяц астынан теріс мінез шығаратынды тауыпты.
Олар сыныща сылтау іздеп, талай кисынсыз сөздерді ңиыстырып айтатын болыпты
(ЛЖ). «Суға кеткен тал қармайды» деген
ғой, сыныща сылтау іздемей амал бар ма
(С. Т.).
'
СЫМПИЫП ШЫҒА КЕЛДІ Барын алдырып, құр алакан цалды. Кешке ңарай
Сұраған бір қабат киіммен сымпиып шыға келді (С. М.).
СЫНА БОЛДЫ Екі араға жік сала цыстырылды, килікті. Оның үстіне Айдаболдың болысы Көбеев Мұса мен ояздың арасындағы осы бір әңгімені пайдаланып, екі
ортаға сына болып кіреді (А. Ж.).
СЫНАДАЙ СЫҒЫЛЫСТЫ Ңысылыпцымтырылды. Біз вагон үстінен түсе цалдың та составил аралап жүріп, әрең дегенде бір вагонға сынадай сығылысып кірдік
(С. М.).
СЫНАПТАЙ БҰЗЫЛДЬІ [СУСЫДЫ,
ҢҮБЫЛДЫ] Тез бүзылды, жылдам айнып
өзгере цалды. Бүгін тек қас пен көздің арасында сынаптай бүзылдьі да жоң болды
(3. Д.). Жиырма бес бар ма маңайда, Жайңалган жасыл кұрақтай. Отыз кеттің алыс-
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ды, өзге рулар да олардан үлгі алуы мүмкін (I. Е.).
СЫҢАЙ [ЫҢҒАЙ] БІЛДІРДІ [БЕРДІ,
КӨРСЕТТІ, ТАНЫТТЫ] © СЫҢАЙЫ БАЙҢАЛДЫ Бір істі цұптарлыц көңіл байцату,
СЫНҒА АЛДЫ © СЫН ТАҢТЫ Сынап- ннет білдіру мағынасында. Үй иесі ыңғай
бермегесін жас ңонақтың мазасы кетіп, қимінеді, мінін айтты.
пактап, ыңғайсызданып отырды... (Ә. Н.).
СЫНҒА САЛДЫ © СЫННАН ӨТТІ Сы- Оның үстіне кыздың әке-шешесі бұған ыңнап, байцап көрді. Комбайнды таулы жер- ғай беретін... (Ә. Н.). Ңален үндемеді. Ол
де сынға салу деген айта каларлың нәрсе тек басын шайңап, бұл ңисыны кем хабар(Т. Н.). Бркек киімін киіп, дарбазаның ал- ға сенбес ыңғай көрсетті (X. Е.). Сидаң
дында тұрып келген-кеткенді сынап, сыны- жігіт Нұрланды жылы жүзбен қарсы
нан өткен жанға тиемін деп атасынан рұқ- алып, «ңұлағым сізде?» дегендей ыңғай
сат алган екен (ШС).
білдіріп, бетіне үңілді (3. HI.). Осы тұста,
СЫН САҒАТТА Қысылтаяң шацта, енді ғана ес жиғандай, бар демін ішіне
ауыр күн туғанда. (Бұл тілімізде жаңадан жиып алып, қатты ңымсынган ьіңғай көржасалған тіркес. Орыс тілінің игілікті ык- сетті (Б. Тәж.). Бүгін кепщұрым Жүгенбай
палымен жасалған лингвистикалың «каль бұзау тісін саптай отырып, Ңамңордан көп
ка» тілімізде едәуір. «Балық та емес, ет те нәрселерді білгісі келген ыңғай танытты
емес», «Ңасқырды сұрлығы үшін емес, ұр- (Ң. О.). НІалының сыңайын байцағансын,
лығы үшін ұрады», т. б. Бүлардың басым кемпір ұшып түрегеп, оның ңолынан қамкөпінілігі маңал-мәтел тобына жатады). шыны оп-оңай жұлып алды да, түрулі тұрСын сағатта өршімеген махаббат па? (СҚ). ған есіктен сыртқа т^арай лақтырып жіберДі (Ә. Н.).
СЫНЫ ҚАШТЫ [KETTI] Көркі сиыцСЫҢАР ЕЗУ [ЖАҢ] Бүра тартушы бір
сыз тартты. Ызғарын қысңы боран ұқса
құлаң, Кешкі аяз кәр кылғандай дір қал- бет мінез туралы айтылады. Ауыздығымен
тырап. Сып-сидаң, сыны цашцан бір бұтақ- алысып, басын тұқырта, кекшите көтеріп
та, Желпілдеп дірілдейді жалғыз жапырак тізгін бермес ат болады, мына кісі тап сон(Б. К.). Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны дай сыңар езу (AT).
кетпейді — деп, жаксы жеңешем баз ңалСЫҢАР ҢҮРТТЫ БӨЛІП ЖЕДІ © СЫпы (AT).
ҢАР ҚҮРТТЫҢ ЖАРТЫСЫН БЕРДІ Өмір
СЫНЫҢ [ЖҮЗДІ] Ж АН Мұңды, цай- тіршілігін, ыстыц-суығын бірге көру тура
ғылы, жабырцаңцы кісі (АС). Мен — сы лы айтылады. Бұрын да осы үйге сыңар
ныц жан, жамағанмен Түзеле алман түр- цүрттың жартысын беріп отыр едік кой...
леніп. Теңің емес, біл, саған мен Не кыла- (Т. А.).
сың кірленіп (Абай). Сыныц жүзді, күн
СЫҢСЫҒАН [ҢАЛЫҢ] ЕЛ [ҚОЛ,
какты жадау әйелдер, шырқыраған балаНАЙЗА, ОРМАН...] Өге көп, самсаған
сына қарауға да мұршасы жоң (Ғ. М.).
жұрт (ел, цол, орман, найза). Кең далада
СЫНЫҢ ИНЕ, СЫДЫРЫМ ТАСПА асты құмайт, айдын шалқар көл жатыр.
БЕРМЕЙДІ Өте сарац, өлермен пайдакү- Көлді жағалай сыцсыған цалың ел отыр.
нем. Жат;ын ағайындары мыңғырған бай Ел ұйвтағаи. Дүние тып-тыныш (Ғ. Мұс.).
бола тұра, сыныц ине, сыдырым таспа Әйтсе де белдесіп келгенде қаптаған сойбермейді оған (ҢЕ).
ыл, сыңсыған найза ңоя ма, түн ортасы
СЫНЫҚ [ЖАН] КІСІ Сыпайы, кі- аумай Акмола бекінісінің әскері жеңілді
ші пейіл адам. Ағай ңызметіне шексіз (I. Е.). Асанкайғы айтқан: «Бейбақ да
адал, жұртқа мінезімен жағатын сыныц, ла»— куарған, цу дала, талтаң. Көк орай
шалғыны да жоң. Сыцсыған орманы да
ияабатты жан (Б. С.).
жоқ. Бетбаң дала жым-жылмағай (С. С.).
СЫНЫҚ ҚАРЫС [СҮЙЕМ] ө л ш е м.
СЫПСЫҢ СӨЗ Алып цашпа, өсек, сыСұк я артан колдың екі буыны бүгіліп барып өлшенеді. Мен оны зорға таныдым. быр-күбір. Сәлима ауылға келгеннен кейін
Оң бетінде жараның орны сыныц карыс «әлі дүниеге келмеген баланы дәрімен шіқызара айшыктанған тыртығы түрін өзгер- рітпек пе» деген сыпсыц сөздер көбейіп
тіпті (Б. Мом.). Саусақтың сыныц сүйем кеткен соң дәрігерге көрінуді де койған
салалары, Бөлектеп бұлшың етін екі кары. (С. Мел.).
Шүйделі, жауырынды, орта бойлы, ҮйкасСЫПТАЙ БОЛДЫ Жіп-жіңішке, жыпқан барлық келбет бұдан әрі (И. Б.).
жинакы, түті-түзу. Тастады шаштан шеСЫНЫҢ СӨЗ Сыпайы, мүләйім сөз. шіп, шолпы қалды, Ңұдиярдың сырт киіЖыршы боп арымызда сайраған тіл, Сы мін буып алды. Аңырын сыптай болып
пайы сыныц сөзбен еыйлаған тіл (Ң. Ай.). тысқа шығып, Әуелі жан-жағына көзін салды (И. Б.). Бешпет, шалбарыңды да
СЫНЫҢТАН БАСҢАНЫҢ [БӨТЕН- сыптай ғып тарылтып, тыраштансаң да,
НЩ] БӘРІ ЖҰҒАДЫ Еліктегіиі, әуестен- сен әлі шіп-шикі баласың — деп кекетіп,
гіш мінез жайында айтылады. Бұлар көн- өз бойына жаңын тартуға қомсынатын
бей қалса, сыныцтан бөтеннің бэрі жұға- сияңты (Ә. Н.).

тап, Толыцсыған сынаптай (Д. Б.). Бұланға
деген сұлу: Жалынбаймын, Ңорласаң
дауыл күкгі жалындаймын. Жібекті ұстай
алмай жүн еткенге, Сынаптай сырғып кетсем, табылмаймын (Ғ. Малд.).
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СЫПЫР [СЫПЫРА] АЛҒЫР! к а р ғ ы с. Қара малда болатын індет. Өк, көк
өгіз! Сыпыр алғыр, сүйкенбе! Неткен касңой, мойнын жерге үйкеуге, Сүйкенем деп
өзі боо жерді қиратып, Осынша елді дозақңа құлатып үйте ме? (I. Ж.).
СЫПЫРАНЫҢ ІШІНДЕ ОТЫРДЫ
Мол дәулеттің ішінде отыру мағынасында
айтылады. Жайсаң жер, мыңғырған мал
ортасында, сыпыра ішінде отырмыз ғой
(AT).
СЫРҒА БЕРІК Құпия шашпайтын
адам туралы айтылады. Сырға берік сырбазым, Ашуын таппас қиынсың. Бірақ
жалған, қайтейін, Мезгілсіз келіп дүниеге
(Д. Б.). Ана суайттың сырбаздап берген
тағамына сатылмай, оның жайсыз сұрағына інім үн катпапты, сырға берік мінезінен айнымапты (AT).
СЫРДАҢ ТАРТТЫ Қашщлактадьі,
сырт тартты, сырғацтады (АС). Ңызыл
арай, ак күміс, алтын бергек, Ңызықты
ертегіге көтерілмек. Ақсақалдың, әкенің,
білімдінің Сөзінен сырдаң тартып, тез жиренбек (Абай).
СЫРДЫҢ СУЫ СИРАҒЫНАН [ЖҮЛЫҒЫНАН] КЕЛМЕЙДІ Елең кылмау, мән
бермеу, менсінбеу мағынасында.— Демек,
әлгі қыз аңңау, тым момын көрінуден
ңорңып, оған бәрі де пішту, сырдыц суы
сирағымнан. келмейді дегендей түр көрсеткен екен ғой... (ЛЖ). Сыр суы сирағымнан, ңоңан лоққы ңорңытңанынан қорыңпаймын (ЛЖ). Жұртқа жағар ер жігіт қылығынан, Сілтегенім кеткен жоң ңұрығымнан. Сырдың суы келмейді жүлығымнан (Б. Ш. Б.).
СЫР МІНЕЗ © СЫР БІЛГІ Жацсы та
лые, мұңдас кісілер туралы айтылады.
Өйткені ол малға сыр мінез қазақ халқының ұғымына тез жетіп, көкейіне бірден
конатын-ды (М. Е.). Шешілмеген бір жұмбағының мағынасын тапқандай. Онысы
Ңасболат. Сыр мінез болып жүріп сырын
алдырмаған бір жан. Сонау арасат кезде
сол үшік басын окқа байлаған солдатын
сатып кеткен жоң па еді? (Т. А.). Сыр білгі досыммен шүйіркелесіп, көп әңгімелестік (AT).
СЫРТ АЙНАЛДЫ [БЕРД1] © СЫРТЫН БЕРДІ [ТОСТЫ, СУЫҢ ¥СТАДЫ]
Теріс царады, араз болды, кашцалацтады.
Бурыл саңал бай шалбарының ала жіп
бауын шұбатып, дәл бір дәретке отырғалы
жүрген кісідей магазин ішінде жалтаңдап
бүкшеңдей берді. Жаңағылардың сәлемін
алмай, күңкілдеп, наразы болып, сырт айналып барады (М. Ә.). Дос алады бермесең,
бүлт берем деп, Жауыңа қосылуға сырт
берем деп, Бұзылған соң мен оңай табылмаспын, Не ңылып оңайлықпен ырың бе
рем деп (Абай). Жеріңді жеп ал да, енді
сыртыцды беріп, күжірей келіпі... Жоц,
жарыңтығым, ңиқаңты ңой да, жүр, ңазір
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Мен саған адал жүрегіммен келіп едім.
Сен маған сыртыңды беріп отырсың-ау
(Ә. Н.). Кемпір үндемеді. Осындайда балашағаға сыр алдырмай, сыртын суъщ ұстап,
сазарып отыратын тәкаппар мінезі болушы еді (Ә. Н.). Мына Тәңірберген ит екен.
Өз ісін орайына келтіріп алғасын, маған
сыртын тосып шыға келді (Ә. Н.).
СЫР ТАРТТЫ [АЛДЫ] Сыцайын байцады, ойын білді. Ойын-сауықта қатар
отырғанда ақырын сыр тартып көргісі келіп Көжек талай оңталды (Т. А.). Түзге
шықсам өзіммен бірге шығып, Ңасыма
жолдас болып, жүріп алды. Ағайынды кісідей бірге қонып, Со шіркін күннен күнге
сырымды алды (С. А.).
СЫРТ КӨЗ Өзге жүрт, бөгде кісі. Өз
ауылына баруға бел байлаған соң Абай
екі-үш күннен бері көп асығып, көп дегбірсізденген. Сырт көзден жасырса да, Әйгерімді қатты сағынып, көп кобалжушы еді
(М. Ә.).
СЫРТҢА ТЕПТІ Шеттетті, алыстатты.
Ойыншылардың кейбіреуін іш тартып, кейбіреуін сыртца тебу сиякты мінездер көпті
көрген мамандар үшін кешірімсіз (ЛЖ).
Жалғыз басты шал ғой, Жәутікті сыртца
теппейік, ңолда жүре берсін (К. 0.).
СЫРТТАЫ [СЫРТЫНАН] ТОН ПІШТІ
Аныц-танығына көзі жетпей цұр долбарлады деген мағынада. Бастығым ертең келеді дейсіз, а...— деді Аңмарал біраз отырып.— Ол кісі мені біле ме екен, жоқ, өлде
сізге ұксап «Сөзге сараң шығар-ау» деп
сырттан тон пішіп келе ме? (Ә. Сат.).
СЫРТЫ АЩЫ, ПНІ ТӘТТІ Сырттай
цатал, тік болғанмен, түбін ойлағанда пайдасы мол кісі (мінез, сөз т. б.) туралы
айтылады.
СЫРТЫ БҮТІН, ІШІ ТҮТІН Көңілі жарым, іш цұса. Ойлы адамға қызық жоц
бұл жалғанда, Көбінің сырты бүтін, іші
түтін (Абай). Күйеуі Күләйімнің теңі емес,
Теңі түгіл түзу қарар адам да емес, Сұлудың сырты бүтін, іші түтін, Мұқаңнан басңа сырды адам білмес (С. Т.).
СЫРТЫМЕН ЖЫЛТЫРАДЫ Көлгірсіді, арам ойын сездірмеуге тырысты. Шұбар Абайға сыртымен ғана жылтыраған
болып, ішкі есеп, айла-тәсіл, ниет, мақсат
та мүлде басқада болатын (М. Ә.).
СЫРТЫНАН СЕМІРДІ Сырттай мэз
болды, сырттай малданды. Алыстағы жұрт
сыртынан семіріп, ңұр даңпыртда табынып жүріпті (Ә. Н.).
СЫРТЫНА НІЫҒАРМАДЫ Сыр бермей
іште саңтады; ішінен тынды. Сыртына
шығармаса да, Омарбектің баланың сөзі
сияқты сөзіне Көкен ішінен кейіп ыза болғандай болды (Қ. Тай.).
СЫР ШЕРТТІ Көңіл цүпиясын. айтты.
Ңазаңтың аяулы ғалымдарының бірі, марқұм Мыңбаев менімен ұзаі{ сөйлесіп, біраз
сыр шерткен еді (Ы. Ж.).

СЫРЫ

—4 8 2 -

СЫРЫ АШЫЛДЫ [БАЙҢАЛДЫ] Жасырын ой-цылығы білініп цалды. Енді бұл
сырын ашуга Абайдан тары ұялып отыр
(М. Ә.). Көп іздедім күздің сырын ашцанша Сөйлеткенше сол бір гүлдің өзіне
(Ж. Ө). Ңолындағы гүлін берген кездө
көзқарасынан ішкі жан дүниені бірден
тартар сыры байцалды (К. О.).
СЫРЫҢ ОЙНАТЫП, СЫРМАҒЫН
ЖҮНДЕЙ ТҮТТІ Шауып алды, ойрандады.
Бері көш десе, эрі көшкен ауылдардың басына хан нөкерлері сырыц ойнатып, сырмаг ын жүндей түтті емес пе? Ңанщама
мал барымталанып алынды! Ңаншама ел\
ата мекен жерін тастап, жаңа ңонысңа
қонды (I. Е.).
СЫРЫН САРЬЩТЫ Сырын түгел айтып берді. Батаңды бер, жан ата, Шөберең
сырын сарцады, Егер бата бермесең, Шөберең шердің ңұлы боп, Күн савап дерті
артады (Д. Б.).
СЫТЫЛЫП ШЫҢТЫ Жылыстап барып, іүүтылып кетті. Сол абыржудың ішінен сытылып шығып, ңаланың батыс шетіндегі өз үйіне Дәулет тым суыт келді
(Ң. Ж.).
СІДЕТ ЕТТІ [ҚЫЛДЫ] Міндет, сылтау
цылды. Жаңындың, туысңандығын сідет
цылып, Ңоңңай, Ңанайдың үйіне ңысы-жазы ертелі-кеш келе беруге жолы ашық еді.
«Ңызды ұзақ ұстап көп сөйлесіпті» десе,
әр нәрседен секем алып отырған Сыбан
оны да бір сідет етуі мүмкін (М. Ә.).
СІДІГІ БІР, ЖАТЫРЫ БАСҢА к е к е
с і н. Әкесі бір, аналары басца балалар
туралы айтылады.
СІДІГІН БЕТІНЕ ШАШҢАН к е й і с .
Тез ашуланғыш, орынсыз ашу көрсететін
адам туралы айтылады.
СІДІГІНЕ ТАРТҢАН к е к е с і н. Әкесіне тартцан деген мағынада айтылады.
СІДІК ШАПТЫРЫМ ЖЕР ө л ш е м.
Тиіп түрған, өте жацын цашыцтык. Сыздың кетісімен Танакөз Әбекен мен Тәукені бидайша ңуырды: — Несіне еркек бодып жүрсіңдер? Сен сідік шаптырым жер
дей күні ұзын бір арба шөп әкеліп төккен жоңсын (Ғ. Мұс.).
СІЗ-БІЗ БОЛДЫ Тату-тәтті ынтымацта
түрдьі деген мағынада айтылады Қойшы
әріі Пәлен жылдан бері түтін түтетіп,
сіз-біз болып отырған ағайын-ауылды
ңиып, ңайда
бармаңшысыңдар,— деді
(ЛЖ).
СІЛЕЙТІП САЛДЫ 1. Қатты сынады.
Ол қате басқан ңызметкерлерді сілейтіп
салып, артынан үмытып кететін (ЛЖ).
2. Таяща жыцты. Сасып ңалған ұлыңтар
мылтықтарын ата алмады, жігіттер бәрін
де сілейтіті салды. Пристав өліп ңалган
шығар (ҚӘ).
СІЛЕЙІП ҢАЛДЫ [ТҮРДЫ, ҢАТЫП
ҚАЛДЫ] Вір орнынан цозғалмай, цацшиып түрып цалды. Тоғжан есіктен шы-

ғар жерде бір сәтке көз ңиығын тастаранда, Абайдың тапжылмай, сілейіп тұрып цалғанын көрді (М. Ә.). Майор Жүсіпов аздан соң басын көтеріп, есік алдында сілейіп түрған Кузьменкоға сүзіле фа
рады, бас изеп креслоны нұсңады (К. Т.).
Ңараңғы тартңан үйдің ішінде үні өшіп,
талғандай жым-жырт боп істі тастап,
ешбір қарсылыңсыз, ңимылсыз сұлық сілейіп цалган Алуаны құшақтап қысып^
сүйе-сүйе берген (М. Ә.). Болдырып кал
ган аттай неге сілейіп түрсыц, СеркебайҮ
Күн жаумай су болып саған не көрінді,
антұрған (С. О.).
СІЛЕСІ ҢАТТЫ [ҢҮРЫДЫ] Әбден
шаршап болдырды, цажыды; дәрмен,
цуаты бітті (Л. Будагов «сіле» деген сөзді
орыс тілінен келген болар дейді. Бұл шүбәлі нәрсе. Ңазақ тілінде ертеден келе
жаті{ан «ішек-сілем қатты», «тепсінген
ердің, терлеген аттың сілесіне қалма» тіркестеріндегі «сіленің» кірме сөз болуы
тым-ақ неғайбыл). Күшті жыңпақ, бай
жеңбек әуел бастан, Ңолға түсер сілесі
әбден цатып. Жаны аяулыға, жақсыға
ңосамын деп, Әркім бір ит сактап жүр
ырылдатып (Абай). Үзын аяқ Мұса есіктен кірмей жатып «араша» деместен-аң
сілесі цатцан бойларында екі даңғой бірін-бірі ңоя беріп ңұлай-құлай кетісті
(М. Ә.). Әлгінің сөзіне шыдай алмай, сол
жерде жаттым да төбелестім, жараланбаған жеріміз де ңалмады, кып-қызыл ала
канға боялдың, аңырында мен де, ол да
сілеміз күрып, екеуміз де төбелесті қойып,
бір-бірімізден насыбай атысып, жөн-жөнімізге кете бердік (ҢЕ).
СІЛКІНІП ЖАБАҒЫ ТАЙ БЕСТІ AT
БОЛАР Жас эсер, жарлы байыр деген
мағынада айтылады.
СІЛТІГЕ САЛҒАН СҮЙЕКТЕЙ Сөлін
сығып алды, ац жем сілікпе етті. (Бұл
жерде тонау мағынасында). Басынып
күнде ел тонап, Ңаныңды сорып сүліктей.
Сілтіге салған сүйектей Ңойып еді ңуартып, Семдіріп еді суалтып, Тойдыруға
ңұлңынын Еңбегіңді жеп еді (Н. Б.).
СІЛТІДЕЙ ТЫНДЫ [ТҮНДЫ] Тым-тырыс болды. Үмтылмай алға, толңымай,
Ашыққан жүдеу жұмысшы, Дауылсыа
көктің ңалпындай, Сілтідей тұнып тарасты (Ғ. Ң.). Есіткен жұрттың бірсыпырасы
жағаларын ұстасып, сілтідей тұнып отырған көрінеді... (Б. М.).
СІЛІКПЕСШ ШЫҒАРДЫ Қатты цыспацца алды. Не керек, сол жиналыста
сілікпемді шығарды. Бармай-аң қоятын
жиналыс екен (ЛЖ).
СІЛШТІГІ ШЫҢТЫ Көнетоз болды„
тамтығы ңалмады. Мүндағы мағына: бойбой болып жыртылды. Ңасапшының бешпеті секілденіп бұл шинельдер соғысңа
жөнелтуге дайындаған талай ротаның ңолынан өтіп, өңін жойып, сілімтігі шығып
әбден сарғайып біткен (Ң. Наж.).
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СІҢБІРУГЕ ҢОЛ ТИМЕДІ 0 СІҢБІРУСІРГЕ МӨЛДІРЕТЕР д и а л. Күзді күГЕ МУРШАСЫ [МҰРСАСЫ] БОЛМАДЫ ні бие ағытарда ең ацырғы ішетін сүт.
Жұмыс басты болды; әддісі болмады. Бе Сірге мөлдіретерге шейін екі ай бар (Ңалек-белек бригад, өзді-өзінің ңоңысы бар. раған. обл., Ұлытау).
Сіңбіруге мүрса жоц, тосып ал! (I. Ж.).
Уаңыт ңайда, сіңбіруге цол тимейді,— деді
СІРЕУ ҢАР Тізеден келер тұтас кар.
Сырбай (С. М.). Оған ең жақын *сіңбіруге Өткен ңыста бұйратқа сіреу цар түскен
цолы тимейтін» ңазаңтар жер жыртып, (Ә. Н.).
шөп шабатындар, сөйтіп жүріп ертеңнің
ңамын қоса ойлайтындар (Ә. Т.).
СІРКЕ ЖАУЬШ Майдалап жауған
СЩІРІ ҢАТҢАН [ШЫҢҚАН] Әбден жаңбыр. Болар-болмас сіркіреп өткен
аръщтап біткен; кедей. Сиырың арың сірке жауын бу боп үшып үлгірді (Ә. Н.).
екен сіңірі қатқан, Сорыма ауырып тұр,
қарғыс атңан! {Жамбыл). Сол оймен өрі
СІРКЕСІ СУ КӨТЕРМЕДІ Ештеңені
аш, әрі ауру, сіңірі шыщан Меңдіңара- көңілі жацтырмады, ештеңеге зауцы бол
сыя арңалап, вагоиды жағалады (А. Т.). мады. Сіркем су көтермей, ыңылым жоқ
Ол сіңірі шыщан кедей бола тұрса да, (Жамбыл). Агрономиың сіркесі су көтерөзгеге жалынбай, ңысы-жазы өз еңбегі- мей отыр еді, телефон шылдыры оньщ
одан сайын жынын келтірді (ЛЖ),
мен, мергендігімен күнелтті (Ф. Д.).

т
ТАБА БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] © ТАБАСЫНА ҢАЛДЫ Келеке-мазағына цалды,
Кімге карсы ңару көгергецімізді ойламай
неліктен досқа күлкі, дұшпанға таба болу
жолына түстік? Жоц, бұл тэубеге кеш
келу емес (X. Е.). Өзгерді сүйген қыз да,
амалы не? Болды ғой жігіт басы таба
мүлде. Ақан тез тоңталды да бір бұрышта, Хат жазды қызға кінэ таға міне
(Ң. Б.). Көзіңді аш, көңілімді ала цылмай, Кетсең де өкпеледім бала ңылмай.
Сыртынан өлеңменен шақырайын, Біржанға өзімді-өзім таба цылмай (Айтыс).
ТАБАҢ ТАРТТЫ 1. Табацца салып
тамац әкелді. Дастарңан жайылып, қонаңтарға табац тартылды (С. К.). 2. Кэделі
сыбағасын (цүдаға жамбас, күйеуге төс,
цызға асықты жілік т. б.) берді, сыйлады.
ТАБАҢТАС БОЛДЫ 1. Дастарцандас
болды, қонакта бірге болды. Кемелбайдың
қатынымөн Раушан Тасңараның тойында
әлдекалай табактас болыті, етке таласқандықтан араздасқан (Б. М.). 2. Жемтіктесі
болды.
ТАБАЛДЫРЫҒЫН АТТАМАДЫ Үйіне келмей, кірмей койды. Әбдібек қарт
әне бір күні қисынсыз келе ңалған ашу
үстінде Ңалдыбай есігін ңатты жауып,
енді кайтып бұл табалдырыкты аттамаспын деген сертін ала кетсе де, кейіннен
ауыр ойға қалған болатын (А. Б.).
ТАБАЛДЫРЫҒЫН ТОЗДЫРДЫ Қайта-цайта бара берді. Жамап жасқап әйтеуір жеткізуге жакын қалып ек. Бір күні
әлгі ескілерін тағы бермей қойды. Тағы
директордың табалдырығын тоздыру басталды (ЛЖ).
ТАБАН АҢЫ [ЕТ] МАҢДАЙ ТЕРІ
Адал ецбегі, жатпай-тұрмай істеген бейнеті. Ақталғанын танимын, Заманнан бергі сарсыған Табан ет, маңдай терімнің
(Жамбыл). Мен саған жолдағам жоң, тоқтығымнан. Табан еті, мацдай терім сураранда, Ңарайсың ұстағандай шоңтығымнан (Ш. Қош.).

ТАБАН АҢДЫСТЫ Бірін-бірі арбады,
жауласумен болды, ізін бацты. Хан баласы аңсүйек, Ежелден табан аңдысцан,
Ата дүшпан сен едің, Ата жауың мен
едім (М. Ө.).
ТАБАН АУДАРМАДЫ [ТАЙМАДЫ]
1. Тапжылмады, цозғалмады, тырп етпеді. Осы кезде қонаң үйге жетіп ңалған
Жиренше атын тастай беріп, тазы итін
мойнынан ұстап түра ңалған, біраң, жетісегіз сары ала құтыра шығып, «гүр-гүр»
етіп кеп, коршап алды. Үйге де кіргізбей,
табан аудармай қойған еді (М. Ә.).
2. Ңасциып, төтеп берді. Жүрек қобалжымай, табан таймай, ңасңиып тұрып
салысуға шыдастық (М. Ә.).
ТАБАНДАҒЫ Т¥ЯҢ Сүйеніш, көмекші тірек. Ңанатымда қияғым, Табанымда
тұяғым. Алдыңнан шығып Сансызбай:
«Көкешім менің Төлеген Көрдің бе!» —
десе не дейсін? (ҢЖ).
ТАБАНДАП ТҰРЫП ҢАЛДЫ 1. А л
тын баспай койды. Шаршаған қойлар бір
тастың түбіне ұйлығып, табандап тұрып
цалды (К. О.). 2. Өз дегенінен цайтпай
түрып алды.
ТАБАН ЕЛІ х а л ы ң т ы қ ө л ш е м .
Табан цалыцдығы.ндай\ көбіне жылцы цазысының өлшемі ретінде цолданылады.
Мэмбетпен екеуміз бір пәтерде тұрамыз.
Табан елі ңазы түсетін биелер базарда он
үш, он үш жарым сом (I. Ж.)ТАБАН ЖОЛ © АЯҚ ЖОЛ Жалғыз
аяц жол. Таң атты, Жарманы кесіп өтетін
табан жол көзге айкын шалынды (Н. С.).
ТАБАН ЖОЛЫН КӨРМЕДІ Аяғыныц
астын көрмеді. (Ңартайып, көз жанары
суалған кісі туралы айтылады). Өсекең
жарықтық соңғы күндері табан жолын
көрмей қалды (AT).
ТАБАН ҢАРЫС ө л ш е м. Кере царыс. Сиыр атан өгіздей болса керек. Емізігі табан карыс еді дейді (С. М.).
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ТАБАН ТІРЕДІ 1. Тоцтамга, шешімге
келді; негіз етті. Ендеше, менің табан
тіреген ойым мынау: бір күн туыппын,
бір күн өліппін, қашан өзім өлгенше, кім
менімен жауласса, соны бауыздаймын да
жүрем (С. М.). 2. Орнъщты, жайғасты.
Аяғымызды ның басып, табан тіреп тұрғанымызға міне үшінші жылға айналды
(ЛЖ). Соғыста бір жерге табан тіреп арпалысып қалған дұшпанды орнынан қозғау қиын (Б. Мом.).
\ ТАБАН ТІРЕСТІ Қайсарлыц көрсетті,
арпалысты, цайтпады. Сол күні көшелерде табан тірескеч ңатты үрыс болды (ЛЖ).
Жаудың тірі күшін там-тұмдап құртуды
көздеген біздің әскерлер атыс сала шегініп келіп. Джуксите қаласына жетерде
тоңтап, табан тіресе қалган-ды (Ә. Н.).
ТАБАНЫ АЛТЫ ҢАРЫС Табанды,
байсалды, жүмысца төзімді кісі.
ТАБАНЫ ЖЕРГЕ ТИМЕДІ 1. Әлпеіителген, жалу жүріп ісөрмеген, бүла болып
өскен деген мағынада. Назымның жайын
айтайын, Табаны жерге тнмеген, Маңдайы күнге күймеген, Күймеден басңа
нәроеге, Жорға да болса, мінбеген (ҢамБ).
2. Зулады, ызғыды. Ңұбылып бурыл гуледі, Табаны жерге тимеді, Тіктеп тиген
тұяғы Көлденең жатңан көк тасты Саз
балшыктай иледі (ҢБ).
ТАБАНЫ КҮЙГЕН © ТАҢДАЙЫНА
ТИГЕН Вір жайдың ызасы, зары цатты
өткен; жанына тиер ызасы бар іс болған.
Біраң ңарызға батайын десе, бұрынғы
ңарыздары табанын күйдірген тэрізді
(С. М.).
ТАБАНЫ КҮРЕКТЕЙ Толыц, аттай
деген мағынада. Арада табаны күректей
бір ай өтті (С. Баң.).
ТАБАНЫ КЫЗДЫ Шабыты келді.
Көрейін мен де толғанып, Келгенінше шаманың, Дүбіоге ңызған жүйріктей Қызып
■гұр өзір табаным (М. Сұл.).
ТАБАНЫНА КІРГЕН ШӨГІР [ТІКЕН,
НІӨҢГЕ] ііІАҢДАЙЫМА ҢАДАЛСЫН!
fKIPCIH!] Ь'ц жацын, жацсы көретін адамына жацсылыц тілеу, цорғау мағынасында, оған келген ауырлық, т. б. маған
келсін деген түрде айтылады. Хадишаның табанына кірген шөгір маңдайыма
цадалсын! (М. А.).
ТАБАНЫНАН ЖАРЫЛҒАН Жарамды
ит; таймас жорға. Жамбыл Мағашпен
енді танысып амандасты да, торы жорга
аттың бүгінгі өнерін өз көзімен көрген
жайын айтты. Табанынан жарылған жануар-ай,— деп қолын, жұдырығын түйө
созып, көрсетіп — айызымды ңандырдыңау! — деді (М. Ә.).
ТАБАНЫНАН САРСЫЛДЫ [ТАУСЫЛДЫ, ТОЗДЫ] Титыцтады, босца сандалды, әуре болды. Уәли үйге дабырлай
кірді: — О, батырлар, мында екенсіңдер
гой. Мен табанымнан сарсылып жүрсем
(Т. А.). Әнеугүні Николай Иванович кә-
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мекке тағы адам қоспак болғанда, одан
бас тартты. Енді, міне, табанынан таусылып, шарқ ұрғаныыен ңарманары жоң.
Әзірге бөрі де бұдырсыз тайғаң, құр тұспал. Ол да сағым секілді (С. Cap.). Taffaныңнан тозасың, Ңұр жүгіріп, тарпылдап
(Абай). Сенің Сабанбаевыңды күтемін депац табанымнан сарылып болдым ғой, жетер енді (М. И.).
ТАБАНЫН ЖАЛАДЫ к ө н е. Жалынып-жалпайды, цұлдыц ұрды. Мейлің ма
ран десе, табан жала! Ол аттың ерін ап,
мойнын, арңасын изеткамен қагып, сыпырып, сұлы салган жәшікке апарып байлады (3. Ш.). Сенің табаныңды жалаған
тілді көбірек көретін болып жүрмін. Ал
сен ондайлардан яшіркенудің. орнына
рақаттанып, «көрдің бе, байыңның қачдай ңұдай екенін?» дегендей, көзіңнің
ңиығын маған былай паңдана тастайсын
(Ә. Ә.).
ТАБАНЫН ЖАЛТЫРАТТЫ Тайып
тұрды, кетіп отырды. Көңілшек басшылардың көңіл жықпас ниетіне жұртшылыңтың ңанағаттанбағанын сезген Ырысалды ңас пен ңабактың арасында жан
адамға із-түзін білдірмей, табанын жалтыратып отырды (КТ). Әлде помещик ңайтып келмей, табан жалтыратып зыттын
ба? {3. ПІ.).
ТАБАНЫН ТАЙДЫРДЫ 0 К...КЕ
БІР-АҢ ТЕПТІ Қуды. (Бұл жерде орны
нан алды деген магынада айтылыл тұр).
Жазу жағын маған жібер... Бұның алдындағы екі басқарманы ңұртқан мен
едім ғой. [Ол кісінің] де табанын тайдырған менмін,— деді Назар (Т. А.).
ТАБАНЫН ТІЛДІ Бүл жердегі мағына: рацымсыз болды, аямады. (Бұл фраза
«табанын тіліп, ңұл етіп» дегеннен қалған). Табанын тіліп, жұмысқа сал (М. А.).
ТАБАНЫН ТІЛІП, ТҮЗ ҚҮЙДЫ Ауыр
жазаның бір түрі. Сыбызғыны кім, істедз
десе, табаныңды тіліп, түз цүйса да айтлр.
(АБ).
ТАБАНЫН ҮНІ ТАРТЫП ЖЕДІ Тарығып зарыцты, жүдеп-жадады.
ТАБАНЫҢНАН САП, ТАБАНЫҢНАН
БҮДЫР] ЖОҢ © ТАБАНЫНЫҢ БҮРІ
КЕТЕ БАСТАДЫ [KETTI] 1. Түрацсыз,
айтцанында түрмайтын жалтац, табансыз,
Әй, табаныцыздыц бүрі жоц-ау. Айтайын
дегеніңіз басңа еді, оны да айта алмадыңыз, ә? — деді Абзал Мырқалга (Ә. Ә.).
Мұнда
келген
билердің
табанында
бүдыр жоц болып тайғанаса, өзі ңапыл
болсын (М. Ә.). 2. Күш-қайраттан айрылды. Бұл не корқактығы ма, әлде кэріліктің алды боп, табаныныц бүрі кете бастағаны ма? (I. Е.).
ТАБАНЫНЫҢ БҮРІ [ТАБАНЫНДА
САПҚЫРІ © ТАБАНЫҢНАН ТАУСЫЛ,
ТАБАНЫҢНАН ТАУСЫЛҒЫР! і{ а р г ы с.
«Бармасаң, бадал» деген мағынада. (Көбіне тілазар балага айтылады. «Сап бол-
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деп бірдеңенің бітуін, түгесілуін айтады. Мүның «өлді» деген де мағынасы
бар).
ТАБАНЫ ТАЙДЫ 1. Өлді. Ерінбей
қожаң сөйлесін, Опасыз мына жалғаннан
Кеткенше тайып табаны (Ш. Ң.). 2. Тұраңсыздыц білдірді. Жасанысқан жау көрдім, Белсеніскен дау көрдім, Үрікпедім де
саспадым, Бірі өтірік болмасын, Табаным
тайып қашпадым (ШС).
ТАБАНЫН АЛДЫРДЫ 0 ТАБАНЫ
ТИДІ [ТАСҢА ТИДІІ 0 ТАБАНЫ ОЙЫЛДЫ [ТЕСІЛДІ] Өмір тауцыметін тартты; кажыды. Көп қасіретті көрдім мен,
Табандарым ойылып (БЖ). Солардың жұмысын табаным тесіліті талай істесем де,
жарытып ақы бермеді, ауыз толарлың
тамаң та бермеді (ҢЕ). Мен тауда ойнаган карт марал, Табаным тасца тиер деп,
Сақсынып шыққан ңиядан (М. Ө.). Табаны тиіп жастың орта жолда, Жеті айда
Петербургке жетті зорга (О. Ш.). Маңдайы
күнге күйеді, Табаны тасңа тиеді (АБ).
Енді бұрынғыдай түзге жорта беруге өзім
де жарай алмаймын. Көп жортқан кәрі
қасқырдай енді табаным тиіп жатуға айналдым (I. Ж.).
ТАБАСЫ ҢАНДЫ Біреудің сәтсіз iciне, оқыс кылығына цуанды. (Біреуге мазаң болды деген мағынада «...табасына
ңалды» деп те айтылады). Әкем мен т е 
шем өлген соң, цанғаны сол ма табаңның? Қас аңымақ болмасаң, Өлімге неге
күлесің, Қайдан білдің, тоғыз би, Боларын неден қазаңның? (А. Аз.).
ды і >

ТАБИҒАТЫ ҢАЛАМАДЫ Жаны жек
көрді; жаны сүймеді; көңілі соцпады.
Бірге туған жақындыгы болса да, табиғаты цаламады ма, Ңадыржанға онша
жуыспады (Т. А.).
ТАБЫЛҒАН АҢЫЛ Орынды айтылған сөз. Сондыңтан да оны күпінің сыртына таксам ңайтеді? чТабылған аңылһ —
деді кенет өзіне-өзі (Е. Д.).

алмай, Жиналған жұрт дагдарып жанталасты (Жамбыл).
ТАҒАТЫ [ШЫДАМЫ] ЖОҢ Төзімсіз,
мінезі «күйдім-пістім». Кінәратсыз аң
көңіл жансың, Нүреке, бірақ шыдамың
жоц (Ә. К.).
ТАҒДЫР АРАЗ Әуелден-ац бүйырмаған, бір болуға цоспаған (АС). Бұл кінә
емес, әншейін наз, Сағынамын, айтамын.
Досың-аңпын, тағдыр араз, Толғанамын,
ңайтемін (Абай).
ТАРДЫРДЫҢ ЖАЗҒАНЫ [САЛҒАНЫ] д і н и. Пеиіенесінен көру, маңдайына жазғанды көру мағынасында. Көрмей
пенде ңоймайды, Жаратңан ие алланың
Тағдырда жазған бұйрыгын (ҚЖ). Егер
де Аңбота таппаса, онда тағдырдыц жазғаны — үсідік далада (3. Ш.). Аңбала,
ңасыңа кеп тағзым құрдым, Мен едім
тірліктегі сенің құрбың, Жетпейді ңанша
созсам саған ңолым, Тағдырдьің ауыр
екен салған жолы (Айтыс). Тағдыр салған шарасыздьщңа көніп, бұл дүниедегі
ең бір жақсы көретін әйел жанында ңол
созымдай жерде жатып та ңозғала алма
ды (Ә. Н.). Білмейді бастарына келмеген
жан, Атына махаббаттың мінбеген жан.
Тағдырда осылайша жазған болса, Бар
ма екен ңүдіретке көнбеген жан (М. С.).
ТАҒДЫРДЫҢ УЫН ШІТІ Тұрмыстың
ауыртпалығын, цайғы-цасіретін көп тартты. Ңайтейін copra тағы жаңылыстым,
Ңапыда жөні басқа жолға түстім. Асығыс
албырт көңіл агат кетіп, Тағдырдың бал
орнына уын іштім (Б. К.).
ТАҒДЫР ЖЕТТІ д і н и. Ажалы жетті,
күні бітті.

ТАҒДЫРСЫЗ ТӘБДІЛ БОЛМАС 0
ТАҒДЫРҒА ТӘБДІЛ ЖОҚ Жазмышца
шара жоц. Тағдырсыз тәбділ болмас —
деген сөз бар, Жылайды кез келтірмей
өзіне пар. Гүлдейін балбыраған уаңыты
өтіп, Тигені ақырында бір аңсак шал
(С. К.). Боямасыз аң көңіл, Кірлетпей
ТАҒА ТИМЕДІ Адам баспаған деген кетті жүректі, Ойламаған өлімнен Жасмағынада. Өткізген таға тимей сан ғасыр- қанамын демепті. Тағдырға тэбділ бола
ды, Білмейсің сонда мүны кім жасырды. ма, Сабырлық қылсақ керек-ті (Абай).
Көсемім, Компартия бастауымен, Сібірдің Сақта дейміз, ңайтеміз, Ілінген жалғыз
мына бізге сыры ашылды (ПТ).
тіректі, Тағдырына тәбділ жоц, Тәуба
ТАҒАТ ҢЫЛМАДЫ [ТАБА АЛМА- ңылсаң керек-ті (Абай).
ДЫ, ТАППАДЫ, ТҰТПАДЫІ 0 ТАҒАТЫ
ТАҒДЫРЫН ҢОЛЫНА АЛДЫ ©
[ШЫДАМЫ1 БІТТІ [ЖЕТПЕДІ, ҢАЛМА- ТАҒДЫРЫН ҚОСТЬІ Болашағын, өмір
ДЫ, ТАУСЫЛДЫ, ТОЗДЫ] 0 ДӘЙЕК жолын өз билігіне алды. (Ізгі жазмыш,
[САБЫР1 ТАППАДЫ [ТҰТПАДЫ] Сая- бостандьщты дәріптеу мағынасында айтыбырсыздыц, дегбірсіздік туралы айтыла лып түр). Жарқырап Үлы Октябрь алтын
ды. Абай науқасының үшінші күнінде таңы, Бұқарам өз тағдырын цолына алды
тыныштың, тағат таба алмай, тынысы 61- (К. Ә.). Тағы да өстім, мінеки, тағы да
Tin, жанталасып, өне бойы оттай күйіп
өстім, Тағдырымды, бөбегім, саған цостым
жатты (М. Ә.). Жақып тағат тұтып отыра (X. Ер.).
алмады. Пальтосын кие салып далаға
ТАҒДЫРЫ ШЕШІЛДІ Мәселе аныцшықты (Т. А.). ... Отарбек үндеген жоң.
Үндеуге тағаты да жетпеді. Байжан кез- талды, шешімін тапты. Бұйрың халықтың,
десу кеші өтетін күні бұған катыспай Отанның атынан беріледі. Сөйтіп, ол
тағдьірын
шешеді
қалуды бір ойлады. Біраң тағаты жетпеді орындаушының
(Н. Ғаб.). Басшылары кеткен соң, тағат (Б. Мом.). Тайкы мен Үлкен айналада ңол
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сокты да, аяулы Аяштың тағдыры осылай шешілді (А. X.).
ТАҒЗЫМ ЕТТІ [ЖАСАДЫ, КӨРСЕТTI1 Иіліп ізет, цүрмет, цошемет білдірді.
Сәлем бердік, Салауат аға,— деп Күмісбек мылтық ұстаған қолын төсіне қойып
тағзым жасады (Ғ. С.)- Жайнақов өа колын кеудесіне ңойып, басын иіп тағзым
жасады (3. Ш.). Сондықтан қыз Күнікей
тұра келді, Батырды Дотан сынды көзі
көрді. Күнікей тұра келіп тағзым цылды,
Ңұдай тілеп бергенін енді білді (БатЖ).
ТАҒЛЫМ АЙТТЫ Үлгі, уағыз сөз
үйретті. Ел ішіне сау келсең, тағльім амтпас ер ме едің (Абай).
ТАҒЛЫМ ТҮТТЫ [АЛДЫ] Ісін, мінезін, ацыл-парасатын өнеге етті. Қазірдей
көктем емес, Ол да күзде. Албырт шақ,
Дүние де кең де бізгө. Ақылын ағалардың
Тағлым түттык, Ар-ұят ұялаған кеудемізге... (Ң. Б.). Шеркестің тағлым алар
ұстазы осылар, өнеге цандай {С. Бақ.)ТАЗА АРУЛАДЫ [АРУЛАП КӨМДІ,
ҢОЙДЫ] Сүйегін (марцүмның денесін)
цүрметтеп жерледі. Сен мына туысқандарымды жөндеп таза арулап көм, сонан
кейін саған некеленіп тиейін (ҢЕ).
ТАЗ КЕБІН К И Д І0Т А З ҢАЛПЫНА
КӨШТІ [ТҮСТІ, КЕЛД1] Баяғы жағдайьіна, күйіне түсті, бүрынғы цайталанды.
Көзден аққан ыстьщ жас Ңойынға талай
төгілді. Ңайта кимесем игі еді Баяғы таз
кебінді (БатЖ). Екі-үш күннен соң Иса
мен Ңадишаньщ сезім дегенді білмейтін,
көн болған көңілдері бұрынғы таз Тал
лина келіп еді (М. Ә.)ТАЗЫ ҢУҒАН ҢОЯНДАЙ Қатты цоркып, абыржып, сасцалактады. Тазы цуған
цояндай алкынып-жөтеліп, өн бойынан
буы бұрңырап, карауытып, сұрланып
жылңышы кіріп келді (Ң. Тай.).
ТАЙҒА ДА, ТАНАҒА ДА ЖЕТТІ
д и а л. Жүрттың бэріне, тайльі-таяғына
түгел жетті. Ахметтің аулаған балығы
тайға да, танаға да жетті (Гур., Маң.).
ТАЙҒА ТАҢБА БАСКАНДАЙ 0 ТАС
КА БАСҢАН ТАҢБАДАЙ 0 ТАСҢА БАСЫЛЫП ҢАЛҒАНДАЙ Өте аныц, бадырайған, беп-белгілі. Жауапкердің барлык
сыры да, шыны да тайға таңба басцандай
айқындалған еді (Ң. Әб.)- Содан бері талмай, Желдей зулап өтіпті, Таска басцап
таңбадай, Іздерін тастап кетіпті (С. О.).
Сананың мың тоғыз жүз он сегізі, Жаз
өтіп салкын түсті кьтстың көзі. Алты жүз
әскерімен Әли келді, Басцандай таска
таңба тарихта ізі (О. Ш.). Сол күнгі көріністер Ңоспанның көкірегінде таска басылып цалғандай әлі күнге дейін көз алдында тұр (Т. А.).
ТАЙДАЙ ТАЛ ТҮСТЕ Тапа-тал түсте.
ТАЙ ҢАЗАН Ірі мал еті сыйып кетерліктей үлкен цазан. (Бұл жерде үлкен
нсетістік, ірі олжа мағынасында). Табыс-

ТАЙ

тың тай цазаны бұдан кейінгі жылдарда
да орта түскен жоң (Т. См.). Жарайсыңдар, жерлестерім! Ац олимпиаданың нағыз ерлері болыңдар. Сендердің Инсбургтегі табыстарың, тай цазанын толтырған
жеңістерің көңілге қуаныш әкеледі (ЛЖ).
ТАЙ-ҢҮЛЫНДАЙ ТЕБІСТІ Асыр салып, бірге ойнап өсті. Көп ңызыкка батысқан, Тай-күлындай тебіскен, Асық
ойнап алыскан (ҢЖ). Өзіңмен бірге туысңан, Тай-цүлындай тебіскен, Бірге туып,
бірге өскен, Кіндігімді бір кескен, Мен
сорды кімге тапсырдың (ҚБ).
ТАЙҢЫ МАҢДАЙ БОЛДЫ Сорлады,
азапта цалды.
ТАЙ ҢЫМЫЗ Қүйған сүті жаңа тарасан екінші күнгі цымыз. Тай цымыз, ңұнан қымыз, дөнен кымыз, Тең-теңдеп
і$ара нарға сабаны артңан (Н. А.).
ТАЙЛАҢҢА АРТҢАН ТЕҢДЕЙ Бүл
көбіне шамадан, мөлшерден артыц затты
әлі келмейтін жанға кәтертуге орай айтылады.
ТАЙЛЫ-ТАЯҒЫ БОЛЫП 0 ТАЙЛЫТАЯҒЫ ҢАЛМАДЫ [ҢАЛМАЙ ЖИНАЛДЫ] Үлкен-кіші, бала-шаға, ауыл-аймац
бірі цалмады. Отыз үйлі кошек бон тайлы-таяғьшыз цалмай өмір бойы оның
жалшылығында келеміз (С. М.). Ңайнады
Ңаратауда қалың жайлау, Жанжалсыз,
барымтасыз тұрмайды сау. Қалмайды
тайлы-таяц айңай шықса, Әдеті бүлік іздеп күнде тыңсау (И. Б.). Мектебімізде
үлкен жиын болды. Тайлы-таяғымыз цал
май, мұғалімдеріміз де, өзіміз де тегіс
жиналдық (ЛЖ).
ТАЙПАЛҒАН ЖОРҒА Үстінде су
шайцалмас, төрт аяғы тең жорға. Тайғақ
жолда тайпалған жорға артын боратып,
алдын желдетіп, сынапша ағып келеді
(Ғ. Мұс.). Тайпалған қатты жорға өзге
жүргіншінің бәрін cap желдіріп келеді
(М. Ә.).
ТАЙ ТЕРІ Тай терісімен тыстаған көрпеше. Аңшал төсек алдына жайылған
тай тері көрпеге шалңая отырған соң,
маган да отыр деп иек ңақты (Ғ. О.)Оразбай бір шынтақтай, бір ыткып отыра
қалып, біресе тепеңдеп, астындағы тай
терісінен жылжи шығып кетеді (М. Ә.).
ТАЙ ТҮЯҢ Тайдың түяғына ұцсас,
түтас бір кесек күміс. «Жамбы», «тай
түяц», «қой тұяк», «атан тұяк» аталатын
алтын мен күмістің жентектерін Рафаи
лов керуені ңоржындап жияды (С. М.).
ТАЙ ІІІАПТЫРЫМ ЖЕР х а л ы қ т ы ң ө л ш е м. Тай-цүнан ентікпей келетін цашыцтыц. Алпыс-жетпіс кісі орнынан тұрғыза алмайтын Жандыбатырды
тай шаптырымдай жерден-ац жыланның
демі орнынан қозғалтып қояды (ҚЕ).
Алапңа алка-қотан отырды жан, Жері
жоқ ине шаншар адам тұрған, Жаяулап
тай шаптырым жерге келді, Алыста аттар
қалды байластырған (I. Ж.).
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дарға ажал жеткенде (Д. Әл.). Патша тар
тан цүлаған хабар қазақ даласына тез
тарады (Ә. Н.). Буржуазия-пандардың іштеріне тептік біз, Оларды тацтан цұлатып,
Ит шанаға жектік біз (С. С.). Өз атаң сенің
Айшуақ, Жайма-шуақ, жай шуак, Алтын
тацтан тайыпты (ШС). Патша тацтан түсіпті! Түскенінің мәнісі:— Көп бұқара қысыпты! Болды теңдік! Туысқандык! (I. Ж.).
ТАҢЫМҒА АЛДЫ Қатты састырды,
әбден цысты. Ңара бала сыртка бір шығып
кеткенде, Сүлекең Тілек пен Ңуанышты
тацымға алды (Ң. Жұм.).
ТАҢЫМҒА БАСТЫ 1. Мініті жүрді.
Тацымға басцан жалғыз ат өне бойы лауға жегілген соң, ыңыршағы айналып, ңотыр болды (Б. М.).— Ия, солдаттар айналдыра ма?— Айналдырғанды қой, тура «қазынаға аламыз» дейді. Заң бар ғой, ат-айғырды еріксіз алатын. Әсіресе, мына сияқты ак табан керді такымына басуды цай
хакім жек көреді дейсіз (X. Е.). Өз тацымына басатын бір ат берсең, одан басқа
шаруашылың тілегім жок (С. М.). 2. Өңгерді. Көкпарда бір шабандоз жігіт серкені
тацымға басып алды да кетті (AT).
ТАҢЫМ ЖАЗДЫ Шапты, жүрді деген
мағынада айтылады. Жарыеңанда артта
қалуға намыстанғаным ба, әлде салт атты
жатырңап калдым ба, біраз жер тацым
жазғаннан кейін, мен атымның басын іркіп, аяңға түсірдім (С. М.).
ТАҢЫМ ҢАҢҚЫЗБАДЫ Жүрдек, цамшы салдырмайтын ат туралы айтылады.
Жүрісі жайлы, тацым цаццызбайды (AT).
ТАҢЫМ САЛДЫ Атқа мінді. [Жолаушы] атының ерін алмай-ақ, ұзын шылбырмен оттатыл отыр екен. Саржапты көрісімен, жалма-жан атының ауыздығын салып, айылын тартып, тацым салды (Ж. Т.).
ТАҢЫМ [-Ы] ТОЛАРЫ ЖОҢ Көңіл толып, көңіл раза болар кісі жоц. Әрине, әр
рудан шыққан алуан-алуан ңол бастар ба
тыр, топ жарар шешен бар, бірақ бар рудың
тацымы толар, ақылы мен ерлігіне бас
ұрар бірде-бір көсемі жоі$ (I. Е.).
ТАҢТА БЕДЕУ Пұшпағьі канамаған,
ТАҢЫМЫ ЖАРЫМАҒАН к ө н е. Әйебала көрмеген деген мағьінада айтылады. лі тұрацтамаған деген мағынада.
Тыңдамаска айтңан сөз ірия. Келмеске
ТАҢЫМЫ [АТҢА...] ЖАРЫМАДЫ
жылаған көз ірия. Такта бедеуге бөз ірия
Мініп жүрер көлігі болмады. Такымым
(ШС).
атца жарымай, Езілген кедей болғанмен
ТАҢТА БОЛДЫ Дэн байлады, түгелі- (АЖ).
нен бас алды. Жақында ғана тегіс бас алТАҢЫМЫ КЕППЕС ¥РЫ Bay кеспе
ған тары такта болыті, масаң-тұмсыктары үры. Уа, сен Ңанжығалы Бөгенбай, Тацы
дән ала бастаған (Ж. А.).
мы кеппес үры едің, Түн ңатып және жүр
ТАҢТАЙ СОҢТЫ БОЛДЫ Ағаш орын- едің, Ңабанбайдан бұрын найзаңды Ңай
дыцца отыра-отыра цажъіды, ығыр болды жерде жауға тіредің (Б. Ң.).
деген мағынада. Содан соң, эрі тацтай
ТАҢЫМЫНА AT ТИДІ Астына ат бітсоцты болыті, түскі шұбаттан қағылып ті. Ңара жаяу боп сорлап жүрген жастар
тыпыршып отырған (А. Сүл.).
тацымына ат тигесін есіріп кетіпті (Ә. Н.).
ТАҢТАН КЕТТІ [ҢҰЛАДЫ, ТАЙДЫ,
ТАҢЫМЫ ТАРТТЫ Халыцтык ырымTYCTI] к ө н е. Патшалъщтан, хандыцтан жоралғыны білдіретін сөз. («Ат бітеді»,
түсті. Әділдіктен адасңан, Патша тактан «әйелге біреу кездеседі» деген үғымда).
кеткенде, Ңан кақсаткан халыңты Хан- Миығынан бір күліп, Назымның тартты

ТАЙЫП Т¥РДЫ [ОТЫРДЫ] Қашып
кетті, царасын жоғалтты. Жеме-жемге
келгенде, «Өлмесең тұр»,— деп... бізді ұстап беріп, өзің тайып тұрмац екенсің ғой
(Ә. Н.). Ал ңоқандықтар бар істерін бір
түнде істеп, тайып отырады (I. Е.).
ТАҢА [ТІПТІ, ТЫМ] БОЛМАЙ БАРА
ЖАТСА Жөні келмесе, сәті түспесе, амалы цұрыса. Ңоңырңұлжа ырңылдай күлді.— Таца болмай бара жатса «адасңанның айыбы жоң, қайтып үйірін тапқан
соң» деп ңатыныңды алдыңа тартып, мойныңды ұсына берерсің (I. Е.).
ТАҢИЯДА ТАМТЫҒЫ ҢАЛМАДЫ
Бар мал-мүліктен айрылды, барынан жұрдай болды. Шонжар байдың ауқымына
түскен жарлы-жаңыбайдың тацияда тамтыгы цалмады емес пе (AT).
ТАҢИЯҢА ТАР КЕЛЕ ME? [БОЛМАС, КЕЛМЕС, КЕЛІП ОТЫР МА?] Бір
нәрсені азырцап, цомсынған адамға осы
да жетер деген. үғымда айтылады. — Уа,
жұрт-ау, жеткен жоң па бұл селебе? Ңайтеді істі берсек жол келеге, Маманның өз
аулынан, өз қолынан, Алмастай не кесір
бар неменеде? Күйеу боп екеуің де жасап алсаң, Жаным-ау тацияңа тар келе
ме? (М. Ә.).— Еркек кұрып қалып па?..
Байболды шоңқитса, Жакып шоңкитады.
Жакыптың болыстыққа дәмесі бар,— деседі.— Ауылнайлық тациясына тар болмас (Ғ. Мұс.).
ТАҢҢА МІНДІ [ОТЫРДЫ] к ө н е.
Патша болды, хан сайланды деген мағынада.
ТАҢСІРЕТІН ТАРТТЫ 1. Азабын.
күйігін көрді, циындыцца душар болды.
Ол осы кемшілігінің тацсіретін тартыпац жүр (М. И.). Дұшпаның болса оңбасын, Тацсірет тартсын лайым. Шадыман,
шат боп өмір сүр, Жаныңнан аулақ
уайым (Ң. А.). Ңайғың болса тартыті тацсіретін, Ғұмыр болса көрейін пәк суретін
(Т. Айб.). 2. Еесір-кесапаттыктың зардабын тартты. Нанды аяң асты етпе, оның
тацсіретін тартасың (AT).
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тацымы. Жөнеліп Ңамбар барады, Шаңғытып жерді тұяғы, Тұлпардың шығып
тасыры (ҢамБ). Осы күнде, Тоқтар шал,
Оң ңабағым тартады. Ңуантамысың, кұдай-ай! Осы күні, Тоңтар шал, Аузы құрғыр тартады, Жалғызымды сүйгендей!
Иіні ңұрғыр тартады, Ңараспан тауға ел
қонып, Еругө қамңа кигендей! Осы күні,
Тоқтар шал, Тацымы құрғыр тартады,
Ңарасан тауын жағалап Ңалың Ңыпшақ
ел көшіп, Сұр жорғаны мінгендей (ҢБ).
ТАҢЫМЫ ТОЛМАДЫ Менсінбеді, місе
тұтпады. Бұл түрі балыкшыларға тацымы
толмай, өздерімен ауылдас болуға да ңомсынып, сырт орай берген салкын пейіл
секілді (Ә. Н.).
ТАҚЫРҒА [ТАҢЫР ЖЕРГЕ1 ОТЫРҒЫЗДЫ © ТАҢЫР МҮЗҒА ОТЫРДЫ Жер
соцтырды, алдаті кетті, алданып цалды.
Мына ак, дүлей ауданды такырға отьірғызып кетейін деп тұр. Жапан далада корақора қойлар ығып жүр. Біразы қырылып
та калган шығар (Т. А.). Тацыр мұзға
отырдың ба?— деп табалады Ғалияны
Қордабай да, басңа өштер де (С. М.).
ТАҢЫР ЖЕРДЕН ШӨП ШЫҒАРҒАН
к е к е с і н. Қу, айлакер адам туралы айтылады.
ТАҢЫР ЖЕТІМ Жан ашыр ешкімі
жоц, нағьіз жетім. Титан әке-шешеден, туған-туысңаннан жұрдай, тацыр жетімнің
өзі (Ә. С.).
ТАҢЫР КЕДЕЙ Маңдайында түгі жоц
жарлы. Ел байлығы өзімде, Тіл байлығы
сөзімде, Малы жок, такыр кедей деп, Өтірік жала жаппағын (Жамбыл).
ТАҚЫРЛАП АЙТТЫ д и а л. Түгел
айтты, цалдырмай айтты (Ң. орда, Арал).
ТАЛАБЫН ЖЕР ҚЫЛДЫ © ТАЛАБЫН МҮКАТТЫ Көңілін басып тастады,
бетін цайтарды. Ырғызбайдың осындай
көпшілігі бас ңосқан кеңесінде Зере сөйлейді: «Байлауын байладың. Енді, түге,
жат жиынның алдында жас балаларымның жақсы талабын жер цылмаңдар!»—
деді (М. Ә.). Адастырып азапқа салса, Талапты мүцап сенімді алса, Арман мінсіз
бе? (ШС).
ТАЛАБЫ ТАЙ ЖЕГЕНДЕЙ [ТАЙ ЖЕГЕН БӨРІДЕЙ] Шабыты шалцып, талабы
тасцындай, жұтынып тұрған кісіге айтылады. Алыстан іздеп келген нэн екенсің,
Өнерге шыдамаған жан екенсің. Көрелік,
жақын болсаң әуселеңді Талабың тай жегендей бала екенсің (С. А.).
ТАЛАБЫ ТАУДАЙ Үміті зор, цабілетті. Бұл бұрынғы Темір емес, танып тұрмын
талабы таудай,— деді Ңазыбек бәйбішесі
Баянға (Э. Ә.).
ТАЛАҒЫ
ЖАБЫСТЫ
к е к е с і н.
Ымы-жымы бір кісілер туралы айтылады.
Осы үйге күніне бір келмесең, ас батпайтын болды ғой саған. Талағың жабысып
ңалып па еді? (Т. А.). Серішілін ңара мы

ТАЛАН-ТАРАЖ ҒА

на бейбақтың. Онымен талағың кашан жа
бысып ңап жүр?! (Ө. Ңан.).
ТАЛАҒЫНЫҢ [ТАЛАҒЫНДА] БИТІ
БАР Пысыц, талапты, ширақ. Жиын-тойда
өлең айтып, жұртты аузына қаратып, жарңыратып «жол» алып шығуды «талағында
биті бар», «аузының желі бар» жігіттің
бәрі — өнер көретін (С. С.).
ТАЛАҒЫ ТАРС АЙРЫЛДЫ [ЖАРЫЛДЫ, KETTI] Бұлан-талан боп ашуланды.
Соншама Әлжаппар Қодар келді, Жатқанын Ңозыкеңнің көзі көрді. Талағы таре
айрылып мұндар ңұлдың, Кіоіге жиындағы хабар берді (ҢКБС). Жер жарған кедей
тобы күй жырласа, Талағы таре жарылар
байлар көріп (Ңән).
ТАЛАЙ [OH EKI1 САҢҢА ЖҮГІРТТІ
Әр түрлі ой талцысына салды, кұбылта
сөйледі. Көркемөнер мұраты жөніндегі пікір таласы ертедегі антика заманында туған да, осы кезге дейін созылып келе жатыр. Бұл ұғымды талай сацца жүгіртіп,
эр кезде толып жатқан топшылаулар айтылып келді (М. Ң.).
ТАЛАЙЫҢ [БАҢ-ТАЛАЙЫҢ] ӨССІНІ
а л ғ ы с. Бацытың жансын, алдың жарцын
болсын!
ТАЛАҢ ЕТТІ [БОЛДЫ, ТАСТАДЫ]
к ө н е. 1. Еркек некесін бұзды, зайыбынан
айырылысты. Алғалы отырған ңызды
күйеуі талац етіп тастап кетіпті (М. Ә.).
Ңанат енді үйіне кірейін десе, Айкүмістен
ұялатын түрі бар. Ңанша айтса да, Айкүмісті талак етіп, үлесін беріп, іргесін аулақ салған жоң (Ғ. С.). Саудагердің қызы
сол күйінде талац тасталып, әкесінен алатын пайда үлесі, соның еншісі болып қала
берді (МБТ). 2. Дүнаеден, өмірден, тіршіліктен безді, Талац етіп бұл ғаламды, Бол
ды мэлім кеткенің, Кінәсі жоқ жас адамды Ңатты соққан неткенің (Абай). Істеген
жаксылығың ұмытылмай, Көретін де жүзіңді күнге жеттім. Мә, қанжар, ал кегіңді, ант еткенсің, Сен үшін жас өмірімді
талац еттім (И. Б.).
ТАЛАҚ ҚАҒАЗ [ХАТ] к ө н е. Некенің
бүзылуын растайтын куәлік. Аз күннен
кейін Ғалия Біржаннан талац цағаз алды
(С. М.). Балаң да, бау-бакшаң да өзіңе, ел
жақсысын жиып, талац хатымды бере
ғой,— деді (МБТ).
ТАЛАҢША ЖАБЫСТЫ Қьір соңьінан
калмады. «Бума соныкі. Енді сенімді
адамдарына тықңаны ғой» деген оймен
Сыздык көшті тастап жолдан бұрылғанда
Жакып қоса бұрылды. Талацша жабысып
сөйлескісі келіп барады (Ғ. Мұс.).
ТАЛАН-ТАРАЖҒА ТҮСТІ [ҮШЫРАДЫ] © ТАЛАПАЙҒА ТҮСТІ [САЛДЫ] ©
ТАЛАУҒА ТҮСТІ Кім көрінгеннің цолында талауда кетті. Салған күннен-ақ ағаштасы талан-таражға түсе бастады, осыны
да арыз етіп айттың (А. X.).— Бауырларым-ай, сендер бұл талапайға бүгін түстіңдер ғой. Менің жем болғаныма үш түн
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ТАЛМАУ ЖЕРІ Өкпе түсы, жанды
жер. Өзіне ңұлашты цос қолдап сермеп,
ңұлақ шекесінен қатты қойғалы тұрған
Арманды талмау жерінен қойып-қойып жібергенде, Арманның тынысы тарылып, екі
ңолы да сылц төмен түсіп кетті (М. Ә.).
ТАЛМА [ТАЛ] ТҮС © ТАПА [ТАТАЙДАИ] ТАЛ ТҮС © ШАҢҢАЙ
^ ТАЛАНЫНА БІТКЕН НЕСІБЕ к ө н е. ПАЙ,
Бұйырған дәм-түз. Тауықка шашқан тары- ТҮС Күннің тас төбеге келген түсы. Төледай таланына біткен там-тұм несібесін те- ген Жібектің кешіне күн шыға ілесіп, Жіpin жеп, осы дуниеде о да тірлік кешіп бекпен Жиренбай отауында талма-тал түс
шағында жолығады (М. Ә.)- Талма тал түс
жүр (Ә. Н.).
болғанда, Күнге қарап жусаған Ңұлаша
ТАЛАНЫНА ТАП КЕЛДІ Бағына кез атты көреді (БатЖ). Тал түсте бағанағы
болды. Тап келген таланына тыныш түн- кірме деген Есікке кіріп кетті, бар ма ша
ді Көрдім мен елесіндей бостандыңтың рад (Абай). Талма түстің шағында, Төсіңнен соқңан майда леп, Бұрқанған от жа(Қ. Ж.).
ғында Мені іздеген қайда деп (С. М.). Ба
ТАЛАНЫ ТАСТАЙ Бүл жерде бацыт- зар күні еркектердің ауылда болмайтынын
сыз деген мағьінада. Не кылса да бағы білген біреулер ғой. Тапайдыц тал түсінде
жанбайтын таланы тастай халық (Э. Н.). кызымызды тартып әкетті-ау (ҢЕ). ...Тайдай тал түсте бір машина капустаны баТАЛАПТЫҢ Т¥ЛПАРЫН МІНДІ Акын зарға сатып тұрған жерінде село Советінің
бұл жерде талаптанып ізденуді бейнелеп депутаты С. Жаңбыршинді көріп, тайып
отыр (АС). Талаптың мініп түлпарын, Тас тұрды (КТ). Бүл не деген бейбастақ. Есікқияға өрледің. Бір ғылым еді іңкәрің, Әр тің қақ алдына, тапа-тал түсте сүйісіп
ңияға сермедің (Абай).
тұрған мыналар, — деді Сақи кемпір
ТАЛ [Т¥ЛА] БОНЫ Күллі, түтас дене- (ЛЖ).— Уә, тоңта түге! Тапа-тал түсте
сі. Тал бойымнан мін тапсаң, бір табасың, шабатындай аулымның үстін шаңдатып
Өйте берме үнемі, ей үмітсіз (Жамбыл). келе жатқан бұл кім? Елмісіңдер, жаумыЖиналған жұрт оның іал бойынан мік сыңдар?!— дейді Аңсуат би Сырым бастатапқан жок (С. М.). Тал бойың, сындар бе- ған топда (Б. А.).
лің, сұлу сыртың, Сыбайлас қандай болса
ТАЛШЫҚ ЕТТІ [БОЛДЫ] 0 ТАЛҒАмінез-құлқың, Алланың артық туған ар- ЖАУ ҢЫЛДЫ © ТАЛМАУ ҢЫЛДЫ Аздақтысы, Болған жоқ, болмас тағы еендей дап корек, үнем етті. Азғана ауылдардың
еылңым (Б. К.). Оеы аталған, немесе тал ңыс таліиыц ететін, иек астындағы болымбойы, бұраң бел, ши бел, сүмбіл шаш, ңо- сыз ши ңорьщтарына кой мен түйе, сиыр
лаң шаш, қалам ңас, қиғаш ңас деген тір- жайылып кеп, тұмсың салды (М. Ә.).
кестер көркем ой, түсініктің өзгеше ұлт- Азын-аулаң іліккен балықты талшъщ цып
тык бітім-сипатымен де, сөздердің жаса- күнелтеді екен (ҢЕ). Талмау цылар тағам
лу ерекшелігімен де дызықты (3. А.).
жоқ, Кең дүние тар болып, Ңамығып тұрды Ңаныкей, Мұңдасарға зар болып (МаТАЛҢАН БОЛДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫ] Ө нас). «Біз есін жиса, бейшараға талшык
ТАЛҢАНЫ НІЫҚТЫ Қирады, быт-шыт болсын деп, жалғыз таба нанымызды сынцылды, астан-кестен бүлінді. —«Мен де сені дырып койнына тығып кеттік»,— депті кекүтемін,— деді Ажар,— Егер де ойда жок- ліншек (Т. А.).
та жетпесе ажал. Сендікпін, мейлі дүние
ТАЛЫҢСЫП [ТАЛЫП] КЕТТІ [ҢАЛталцан болсын, Бұл серттен деме екді мені
азат!» (С. М.). Жүрегі қара тас болған, ДЫ] Есінен танды, әлсіреді. Жабай сұлык
Жығылып жау ордасы, Талканы шығып жатыр, есеңгіреп талыцсып кеткен. сиякты
құлады (Т. Ж.). Ашуыма көп тисең, Өзекті (Ғ. М.). Әбдірахман талыцсып кеткен кезжанға бір өлім, Ордаңды талцан кып ша- де, мұны арттағы екі жауынгердің бірі ұсбармын (М. Ө.)- Мен еаған не ңылайын тай калды (X. Е.). Ер Кулагин капты таадай болсаң, Үйіңнен шай берсейші, олай лып, Жанын динап жатыр жара. Санбат
болсаң! Жылқыңның өлімтігі иттен де көп, тез кетті алып, Санитарка Шолпан бала
Жылқыңды неге өлтірдің құдай болсаң? (Д. Ә.). Шапақ Ңапияиың қак, басына бір
Тарыдай талцаныңды шығарған екен, Ңұ- салды. Ңапия талып кетіп, көзін екінші
ашканда, өзі қозы көгеннің қасында жатдаймен аз ғана күн сыбай болсаң! (ШС).
қанын сезді (Ғ. С.).
ТАЛҚЫҒА
САЛДЫ © ТАЛҚЫНЫҢ
ТАЛЫП
[ТАЛМАУРАП]
ЕСТІЛДІ
ТЕЗІНЕ ТҮСТІ Көпшілік сынына түсірді.
ШЫҚТЫ
Болат қаланың жоспарын ңағазға түсіріп, [ЖЕТТ1] © ТАЛМАУСЫРАЙ
Әрең, әлсіз естілді, үні әлсіз шыцты. Алысотряд жиналысының талкысына салмац тан
жер жырткан трактордың дауысы та
(С. О.). Едірейіп жүрмегін, Жан көрінбей
көзіңе. Кімдер түсіп шықпаған Талкыныц лый естілді (А. Н.). Сырттан күннің күркірегені талып естілді (С. Cap.). Еркіндік,
тузу тезіне? !(М. Сұл.)алыстағы төңкерістің кұлақка талып жетТАЛҢЫ ШАЙ д и а л. Қантсыз ішкен кен үні еді (Қ. Жұм.). Әлі де байңамас еді,
шай (Гур., Маң.).
тек бұларды арт жактарынан талмаусырай

болды,— деп тағы бір жолаушы әңгіме бастады (ЛЖ). Ңызыңды өзің бердің деп,
Шауып алып кетіпті. Батырбектей көріпті,
Талапайға салыпты (Н. Б.). Талауга түскен урыдай, Ат-тонынан айрылған, Ңанатынан ңайрылған, Жасыған жездей майрылған (Айтыс).
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шыццан мылтық дауыстары тоқтатты
(I. Е.). Аңсағыш арман ілгері кетті, Ңайтадан жел де ұйцыға батты. Сол кезде үн
талмаурап жетті, Жалп етіп арман қанатын какты (Ә. Т.).
ТАМАҒЫ КЕБЕРІСТІ [КЕПС1Д1] Аузы
кұрғады, тацдайы кепті. Көріп отырған
жәбір-жапасыиа өзіне өзінің жаны ашығандай көзі жасаурап, тамағы кеберсіп,
аузына сез түспеді (М. Ә.). Шілде кезі еді,
күн ыстың, Тамац кетгсіп шөлдеді (С. Маш.).
ТАМАҒЫНАН АС ӨТПЕДІ © ТАМАҢҚА ЗАУҢЫ ЖОҚ © ТАМАҚТАН ҢАЛДЫ © ТӘБЕТІ ЖОҢ [ШАППАЙДЫ] Ac
батпады, ішуге кеңілі соцпады. Үшеуі үнсіз отырып, біраз тамщ ішіпті. Әнуарбектің тамағынан. ас етпей, өзі жататын үйге
барыпты (ҚЕ). Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамактан калатүғыны да
бар, хатта өзін-өзі өлтіретұғын кісілер де
болады (Абай).
ТАМАҒЫҢА ТАС ТЫҒЫЛСЫН! қ а рғ ы с. Оны жегенше, цакалып калсын,
өңеіиінде тұрып цалсын дегвн мағынада.
«Егінің пісті» дегеніңіз молдалық қой, Ше
кер ana! Ондай табыспеы күнелткенше,
тамағыма тас тығылсын! (Д. Ә.).
ТАМАҒЫ [ЕМШЕГ1] ІСТІ к ө н е. Дэмеленді, емексіп цалды.
ТАМАҢ АҢДЫДЫ Қыдырып, асы бар,
асы пісер үйді күзетті. Мінер атын, киімін
ып-ыгушам кып, Сымбаттанып, сымпиып
тамац ацдып, Бүраңдап жылы жүзін асқа
сатқан Ант ұрғанға косылмай, кел, кет
каңғып (Абай).
ТАМАҚ АСЫРАДЫ [ТАПТЫ] Өл.чес
күн көрді; аш цалмау ңамымен іс етті.
Бәрі жоңшылықтың лаңы — тамак асыраудыц жабдығы ғой,— деді Айдарбек
(Б. М.). Ата бағытынан, мал-дэулетінен
айрылып, ендігі мақсаты аштан өлмей та
мац асырау болып отырған Жайлыбайға
ауылнай мьщты кесір болды (Б. М.). Ңұрткұмырсқа да тамағын тауып жүр. Біз де
табармыз (Ғ. Мұс.).
ТАМАҢ КЕНЕДІ [ҢЫРДЫ] Тамағын
кырнай жөтелді, үнін түзеді. Ахметбек
домбыракың ңұлағын бұрап, тамағьін
бірер кепеп алып ән салды (Б. М.). Бірдемегө тыйым саларда бидің өтірік жөтеліп,
тамағьін кыратыны болушы еді (Ғ. М.).
ТАМАҢ ТОҢ, КӨЙЛЕК КӨК Түрмысьі
жацсы деген мағынада айтылады.
ТАМАША [ҚЫЛДЫ, ЕТТІ, КӨРДІ]
Қызыцтап царады, сүйсінді; цуаныш етті.
Ертең ортаға алып, тамаша етіңіз,— деп,
жаманды ас үйге жіберді (ҢЕ). Балалар
оны тамаша көріп шулап қоя берді (М. И.).
Мыңтылығын шерінің, Тамаша кылды ел
көріп. Суытып қойып жатканша, Ңара
ңасңа тұлпардың Ңаңтаруын жазды да,
Байлады мейіз — жем беріп (ҢамБ). Баласы барған соң, хан ңатты куанып, өзінің
әйелін дарға тарттырьш, той жасап, тама
ша цылыпты (ҚЕ)
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ТАМТЫҒЫ ҢАЛМАДЫ [ЖОҢ] Дэнеңе
цалмады, түк цалмады. Жұмыс істейсің,
жаңа киіміңнің тамтығы цалмайды ғой
(Ж. Ж.). Алты зеңбірек бірдей іске кіріссе, танктердің тамтығы да цалмайды
(Б. Мом.). Екі бетте тамтыц жоц, Бұршаң
ұрған жайлаудай (Жамбыл). Екі бетте
тамтык жоц, ңұдай ұрған, Ңазып алған ңурайдың орынындай (Айтыс).
ТАМ¥Қ БОЛДЫ Азап, циыншылыц
көрді деген мағынада айтылады. Нашарға
білім орны жабың болды, Надандықта
көрген күн тамүц болды (С. М.).
ТАМҰҢҢА [ТАМ¥Қ ОТЫНА] ЖАНДЫ [TYCTI] д і н и. к е к е с і н. Жаны
азапца түсті, циналды, цорлыц көрді. Әйт,
шүу ала атым, Жайым жоц баратын. Молда айтқан тамүща Мен болсам жанатын.
(Б. М.). Әке-шешем де, басңалар да баланы арашалауға тиісті емес, өйткені, олардың ұгымында, молданың шыбығы тиген
жер о дүниеде тамүцца түссе, отқа күймейді (С. М.).
ТАМЫР БОЛДЫ Көңілдес, сыйлас бол
ды. Бұл етікті жаңа күнінде Тәнш біреуден тамыр болып қалап алып, төрт-бес
жыл киіп тоздырған соң, байға жүрерде
Сатанға лсаматтырып берген (I. Ж.). Сонда
Ңаршыға айтты: — Шырағым, менің екі
жорғаны алғаным рас, мен оны сізді кәрсетуге алганым жок. Төлегеннің лсолдастарына тамыр болып алдым,— деді (ҢЖ).
ТАМЫР ЖАЙДЫ Кең таралды, кец
канат жайды. Төңкерісші жұмыскер сол
дат және қара шаруалар Советінің орнамаған жері жоқ, Россияиың әр бұрышында тамырын жайды (С. С.).
ТАМЫРЫМЕН Ң¥РЬІП КЕТТІ Жойылды, тып-типыл болды. Төрт тіреудің бәрінеи асып туған, Ең улкені осы еді дөу
Сыпатай. Ңұдай токтатпаған толцынды
токтатам деп Тамырыцмен цұрып кетіп
жүрмегін-ай (С. А.).
ТАМЫРЫНА БАЛТА ШАПТЫ © ТА
МЫРЫН КЕСТІ [ҢИДЫ, ҢЫРЫҢТЫ] Біржолата көзін жойды. (Іске, әрекетке, топ
адамға, адамдар жігіне орай айтылады).
Демек, мұның тамырына балта шабу керек (3. Ң.). Міне, соларға жол бермеу керек, бар тамырын циып тастау керек
{Н. Ғаб.). Байлардың ғана тамырын цырцумен іс бітпеді, кейде өз бойыңдағы аяульщды, үйреніп қалған қимасыңды қырқуға тура келді (Т. А.).
ТАМЫРЫНА ҢАН ЖҮГІРДІ Жан,
цуат бітті; нярленді. Мәңгі өшпейтін қасиетті Ильич шамы баланың баласына жарық нұр себетініне Жүсіп кэміл сенімді.
Бар нәрсе тамырына цан жүгіріп жан біткендей (М. Ң.).
ТАМЫРЫН БАСТЫ [БАСЫП БАЙҚАДЫ] © ТАМЫРЫН БАСЫП [ТАРТЫП,
¥СТАП] КӨРДІ Жайлап пікір, сыр тартты, ойын, көңілін, т. б. білмек болды. Әлде
бұнысы екі жүзділік пе? Жоц, әкем оның
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адамы емес,— дей келіп, Аман әкесінің
тамырын басып байцады (Ғ. Мұс.). Оңаша
бөлмеге кіргеннен кейін Аскар Сарбасты
кеңеске ұйытпак болып, тамырын тартып
көріп еді, ажары өте сырғақ екен (С. М.).
Бұрын да әйелдердің тамырын көп ұста
рая Нұржанов бұ жолы да Райханның жүрек соғысын бұлжытпай аңғарды (3. Ш.).
ТАМЫРЫ СУАЛДЫ [ҢУАРДЫ] Арықтап, жүдеп, цаны. цашты. Ауылдан шыкты
Байекең, Зылиханы алмақ боп, Ңаны ішіне тартылып, Тамырлары суалған (О. Ш.).
ТАНАБЫ ТАРТЫЛДЫ Суы азайды,
суы цайтты. Шалңып жатқан Сырдарияның танабы тартылып, суы жартысынан
көп төмендеп кетті (Ы. Ж.).
ТАНА КӨЗ Мөлдіреп, жайнап тұратын
көз. Малқар біреумен алысңандай ентігіп,
терін сүртіп отырғанда Балкия енді. Әжімсіз ақ жүзінде, жайнаған тана көзінде сезік бар. Күйеуіне есіктен кіре кадаған көзін, жай жүріп келіп, жайласа отырып
жатқанда да алған жоқ (Ғ. Мұс.).
ТАНАУ ҢАҢТЫӨТАНАУЫ ДЕЛДИДІ
[ҢУСЫРЫЛДЫ, ТАРЫЛДЫ] Елеріп, ашу
шацырып шыға келді; булығып ыза-кегі
бетіне шыцты. Ңасен бұл жерде бияздана
алмаспын дегендей боп танау цағып: —
Бұл — қазаң қызметкеріне жағдай бермегендік. Сырғытудың әдісі,— деді (М. Ә.).
Махамбеттің ңолында тобылғы сапты сары
ала дамшы, ашуланғаны сонша, кең танауы делдиіп, демінен ұзын сакалы желпжелп етеді. Ңамшымен бір тартңан сайын
ұрыға бір сұрақ қояды (Ғ. Мұс.). Келгеннен-ак көзі ежірейіп, танауы цусырылып
айкай салды (А. Т.).
ТАНАУЬІ ЖЕЛБІРЕДІ Көңілі иіалкыды, масаттанды. Тақымына ат тиген соң,
есі шығып кетті. Танауы желбіреді, көзі
оттай жанды (ЛЖ).
ТАНАУЫМЕН КӨК ТІРЕДІ © ТАНАУЫН КӨККЕ КӨТЕРДІ [ШҮЙІРДІ| Өз-өзіне сыймай, ешкімді менсінбей дандайсыды, мацтанды. Бұрын терісіне сыймай, екі
иығынан дем алған бай да, бармаң басңан
болыс та, тілін безеген шешен билер де,
танауымен көк тіреген төре де, түкірігі
жерге түспейтін сылңым мырза да осындай үлгі, мэдениет көрген жоқ (М. Е.). Оң
аяғьін алға тастап, екі қолын кеудесіне
қусырып, танауын көтере, желпініп сөйлейді (К. Тоң.). Киоск бір күні ашылса,
екінші күні жабың тұрды. Танауын шүйірген Ысқақов өзі құдай, өзі қожа (ЛЖ).
ТАНАУЫН АН [М¥РНЫН АН | ТІЗДІ Ө
КӨЗІНЕН ТІЗДІ Шетінен түгендеді, ешкімді цалдырмады. Шөженің көмейіне тас тығылып қала қоймас енді бұл бес-он күнде... Сол сарайым сау болса, жаңағы үн
бергеніңді тегіс мұрныңнан тізіп түрып,
бір күн түстік, бір күн донақ асы жеймін...— деді Шөже жырау (М. Ә.).
ТАНДЫР БОЛДЫ [БОЛЫП СУАЛ
ДЫ] © ТАНДЫРЫ СУАЛДЫ [ТАРТЫЛ

ДЫ] Кеуіп кетті, тартылып калды. Тамыры талып, тандыры суалып далмау үшін
жерге нәр болып, әр беріп жатыр осыг
альга (Т. Аман.)-— Дұрыс емес, мүлде дұрыс емес. Әр сиырдан жазда күніне ңанша сүт алынса, қыста, тіпті аязды-боранды
үскірік күндерде де сонша литр сүт саууға
болады. Жаз айында сүтті болған сиырдьщ ңыс айында тандыры тартылып қала
ма? Жоц. Бақ оңдап, сүтті ңалай алар
екенсіз (Н. Ғаб.).
ТАНДЫРЫ [ТАҢДАЙЫ] КЕПТІ ©
ТАҢДАЙЫ ТАҢДАЙЫНА ЖАБЫСТЫ
Шөлдеді, дымы цұрыды, судан цацсыды.
Киікті алып, даласына қайтарда, шаршаған ат шөлдеп тандыры кеуіп, аяғын дия
басуға жарамады. Күн шыжыған ыстың.
Жеке біткен жалғыз ағашңа тап келіп^
саясына отырып дем алатын патша (МБТ).
Аптап ыстықта жанға сая боларлық тыныштык іздегенмен таппайсың. Тандыры
кепкен жер бір тамшы суға зар (ЛЖ).
Ңансыраған жанталас түні өтті, Сәлім әлсіз, көзінің нұры кетті. Жібітетін таңдайын тамшы су жоң, кезерді ерін, тацдайы кеуіп кетті (Ң. Жұм.).
ТАНТЫП ОТЫР Не болса соны, аузыяа келгенін айту мағынасында. Деп күйші
отырушы ед ертегі айтып, Зары да Бозінгеннің күйін тартып. Егіліп ертегісін естуші едік, Отыр деп кім байқаған шалды
тантып (I. Ж.).— Баста да саған жеңгелей
тиіп едім ғой. Сол жеңгелік жолым —
жол... Енді өзім аяңтандырам. Мөңке шошына басын көтерді.— Не тантып отырсыц? (Ә. Н.).
ТАҢ АСТЫ [АОЫРДЫ] Атты суытты,
баптап күтті; ат таң атканша каңтарулы
тұрды. Бір жігіт үлкен үйдің белдеуінде
әлі ер-тоңымы алынбай, тац асып тұрған
Базаралының семіз көк атын шешіп, алып
келді (М. Ә.). Шанаға салар алдында терін
алып, таң асырып баптап беретін кісі керек боп жүр еді, Федоров Еламаннан кісі
тауып беруін сұрады (Ә. Н.).
ТАҢ ATА © ТАҢ АЛАГЕУІМДЕ ©
ТАҢ БЕЛДЕУЛЕНІП АТЫП КЕЛЕ ЖАТҢАНДА © ТАҢ
БОЗАРҒАНДА © ТАН
СЫЗ [САЗ] БЕРГЕНДЕ © ТАҢ БІЛІНЕРБІЛІНБЕСТЕ [БІЛІНЕРДЕ, БІЛІНЕ] ©
ТАҢ САЗАРЫП АТҢАНДА [САЗАРҒАНДА, САРҒАЙҒАНДА, СІБІРЛЕЙ] © ТАҢ
Ң¥ЛАН ИЕКТЕНГЕНДЕ © ТАҢ ҢЫЛАҢ
БЕРГЕНДЕ © ТАҢ СӘРІДЕ 0 Ң¥ЛҢЫН
СӘРІ[-ДЕ] Таң бозамыктана бастаған сэт.
Бұл заттарды жұма сайын, тац ата, елеңалаңда айдаһар келіп жұтады (ҢЕ). Оңтүстіктің жазғы түні дандай кыска, әбден
калжыраған солдаттар бірер сағат ұйыңтап түрегелсе, таң да бозара атып келе жа
тыр екен (I. Е.). Таң біліне берген кезде
бие алтын ңүйрыдты, кұндыз жүнді арғымақ құлын туады (ҚЁ). Атцанда цүлан
иек жаздың таңы, Шығыста тұрса жалғыз
таң шолпаны (3. Ңал.). Таң сылаңдап шығыстан, Қүлан иғк кезі еді. Арайланып
алыстан, Нұрлы сәуле келеді (3. Ңал.). Бұ-
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лар ымырт жабыла ерте жатып, таң кылаңдай бере ерте тұрып, өзгеше ынталы
карекет соңында (М. Ә.). Жакыпбек бүгін
тіпті ерте оянып, жібек пижамасын кие салып тысңа шыңса, таң жаңа ғана сыз беріп келеді екен (М. Шам.). Жақа, аттарыңды жемдеп дайын тұр, таң сарғая кетейік,— деді Ыбырай (М. А.). Маңдайының
терін бір сыпырып жан-жағына караса,
таң да сарғайып атып қалыпты (ҢЕ). Таң
сәріде өз бұтағын тауып ңонған, өзі туып
өскен ұясының жанында өскен гүлдерге
арнап отырып шіміркене жырлаған өн кұмары құмыр бұлбұлдай болатын-ды (М. Ә.).
ТАҢБАДАЙ БАСЫЛДЫ Ап-айкын боп
көзге түсті. Оньщ түр-түсі Ләззат көңіліне
таңбадай басылды (Т. А.)ТАҢБА САЛДЫ 1. Таңбалады, белгі
үрды. Ңойды бірнеше әдіспен құлағына
таңба салу, сырға тағу, мүйізін күйдіріп
таңба салу, ңұлағына ен салу арңылы белгілейді (Р. Әбу.). 2. Ар-үятца цалдырды,
сүйекке мін болды.
ТАҢДАЙ
[ТАҢДАЙЫН]
ҚАҢТЫ
[ҢАҒЫСТЫ] Таңданды, таңьірцады, цайран калды. Мен ішімнен ойланыңңырап:
таң болып тұрдым. Әлде мұның өгірік болып, семіз қойын беруі де ңульщ па
екен?— деген ой да келіп кетті (С. С.).
Баймағамбет пен Мұңа таңдай цағып, бас
шайқасып, Базаралыға соншалық алғыс
арнаған көңілмен маі$тау айтысты (М. Ә.).
ТАҢДАҒЫ ТАҢҚЫ К¥ЙРЫҚТАН
ДАЗІРГІ ӨКПЕ-БАУЫР АРТЫҚ ә з і л.
Қолға түспейтін (ертеңгі) сыйлы дүниеден
колда бардың өзі жаңсы деген мағынада
айтылады.
ТАҢДАЙДЫ Ж¥ЛЫП БАРАДЫ Тіл
үйірер тэтті екен деген мағынада. Ңымыз
болғаныңа, шіркін! Таңдайды жүлып барады ғой тіптен! (Ә. Т.).
ТАҢДАЙЫНАН БАЛ ТАМДЫ Өнері
асқан әнші және шешен адам туралы ай
тылады. Осы топ ішінде таңдайынан. бал
тамған әнші, өнерлі жастар да бар (М. Ә.).
Таңды жырмен қарсы алған, Жаркын үнмен жар салған, Бүтақта отыр бір бұлбұл
Таңдайынан бал тамған (Т. Шоп.).
ТАҢДАЙЫНАН ЖАРЫЛҒАН д и а л.
Шешен, жез таңдай. Актан, Сырымдар
таңдайынан жарылған биліктің иелері болыпты (Түрікм.: Небид., Красновод.).
ТАҢДАЙЫНА ТАТЫДЫ 1. Үнады.
жакты. 2. Бір жайдан зыцы көріп, запыста болды. Сын десе қашайын деп пе едіңіз,
мүғалім? Сын дегеннің таңдайьіңызға татьіғаны бар ма еді әлде? (М. Ә.).
ТАҢДАЙЫН ЖІБіТТІ Аздап сусын ішті. Жібітетін таңдайын тамшы су жок, Кезерді ерін, таңдайы кеуіп кетті (Ң. Жұм.).
ТАҢДАЙЫНЫҢ СУЫН Ж¥ТТЫ Тамсана таңырцады. Сайрадың құйңылжытып,
құбылжытып, Тамсандым таңдайымның
суын жүтып, Толқытып, толыксытып, емі-
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рентіп, Ңиңуға кызыктырдың, қылдың ынтык (I. Ж.).
ТАҢДАЙЫ ТАҚЫЛДАДЫ Так-так
сөйледі. Ңұран оңып қабылдап, Түгін пой
май талдайды, Тацдайлары тацылдап, Шдиясын санайды (А. Т.).
ТАҢДАЙЫ Т¥ШЫДЫ Дәмді тамац ту
ралы айтылады.
ТАҢДА МАҢШАР БОЛҒАНДА д і н и.
«Ацыр заман», «щяметтің күні» туғанда
деген мағынада айтылады. Сірә ңұлаң салмайсың, Менің айткан сөзіме. Таңда маі{шар болғанда, Таласармын бөзіңе (ШС).
ТАҢДЫ КӨЗБЕН АТҢЫЗДЫ 0 ТАҢДЫ ТАҢҒА ¥РДЫ Түн баласына үйыцтамады. Алдында әлдилеген үш айлық қызы
Үміті бар жас ана Шәрипа тағдыр қосқан
қосағын ойлап, сағынышпен, корқынышты
үрейін баса алмай, талай таңдарды көзінен атцызды (Ө. Ңан.). Көп ауылдар түн
бойы қотандарын күзетіп, ауыл-ауылдың
шеттеріне үзбестен лапылдатып оттар жағып отырып, айңайлаумен таңды таңға
ұратын (М. Ә.).
ТАҢЕРТЕҢНЕН АРАМ АЛҒАНЫМ.
ЖОҢ д и а л. Тыным алмау, тыныцпау мағынасында.
ТАҢ ЖАРДЫ д и а л. Тац сыз берді,
тац атты. Сарыжұлдыз таң жарып келе
жатқанда туады (Гур., Маң.).
ТАҢ КӨРСЕТПЕДІ д и а л. Күн көрсетпеді. Жас күнімізде басқа балаларға біздің көшемізде тұратын балалар таң көрсетпеуші еді (Гур., Шу).
ТАҢНЫҢ АҚ ТАҢДАҚ СӘУЛЕСІ ©
ТАҢ ШАПАҒЫ © ТАҢ АРАЙЫ Күн
шыцты. Түн-түнек қайтты, Ац таңдац тацның сәулесі. Ынтыкты, мұңайысты, Токтады, тынды әуресі (I. Ж.).
ТАҢСЫҢ БОЛДЫ [ЕТТІ, КӨРДІ]
1. Аңсары ауды, зәру болды. Балаға тацсыц болып жүрген байғұс, Уйіне алып келіп қылды тойды (АБ). 2. Ңызыцты, кызыц көрді, әуестенді. Алғашқы көргенде
елеңдеп үркуге айналған жылңы (ңасқырдың) ойнағанын таңсыц карап тұрады
(С. М.).
ТАҢ ШАПАҒЫНДАЙ Тац нұрындай. Жоқ,— деп, келіншек секретарьдан
осы арада ғана көзін тайдырып әкетті.
Бірақ ол көзін тайдырғанымен, таң шапағындай боп, қызара бастаған жүзін жасыра алмайды (Ә. Нұр.)ТАҢЫН АЙЫРДЫ Бұл жерде титығына жетті, түбіне жетті деген мағынада. «У
жесең, руыңмен же», аттыға ерген жаяудай етіп, таңыңды айырған аталастан без
(М. Ә.).
ТАҢЫ АТТЫ0ТАҢЫ АТЫП, КҮНІ
ШЫҢТЬІ Арманына жету, дегені орындалу мағынасында. Ңұтылу я жеңуге хіатңа
жүрсе, Даяр тұтар біреуге ңазақ жаны,
Хакімдері осындай надан болса, Милеттің
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қалайшадан атсын таңы (М. Ңал.). Акын өнерінің бұлағы таяз тартңан кезең бол
Өрікбай мен Шырынкүлдің көрген азабы ды дегенді естіген де, көрген де емеспіэ
мен жас ңыздың бірнеше жыл бай мен ^ҢӘ). Алайда, 1961 жылы Талас өзеніндө
бәйбіше колында жылап-еңіреп өскенін ке- су тапшы болды да, көлдерге су кұйылзек өңгімелеп, аңырында олардың да таңы мады (К. К.).
атып, күні шыщанын баяндайды (М. Баз.).
ТАПШЫЛЫҢ КӨРДІ [ТАРТТЫ] Бір
ТАҢЬІ АТЫП, ТАУЫҒЫ ШАҢЫРА- нәрседен жетіспеушілік, кемтарлыц көрді
ДЫ Ешкімге тәуелді болмай-ац күн көру, деген мағынада. Алғашқы жүйелі оңуды
өмір сүру мағынасында айтылады. (Бұл рабфагынан алған, жастыв шағымның
тіркес болымсыз «сыз» жұрнағымен кел- ішінде өткізген Орынборды аңсап барсам,
ген формадан кейін ұшырайды). Әдірем ңанаушы тапты жою науқаны бізден
ңалі Сенсіз де колхоздың таңы атып, тауы- бұрыныраң басталып, қалалық маңдағы
науңанға карсылық ретінде базарға азыңгы шацырады (Ә. Т.).
түлік түсірмей, ас-су жағынан Орынбор
ТАҢЫНАН ЖАРЫЛДЫ Семіз шыгып, ңатты тапшылъщ керіп тұр екен (С. М.).
ацтарылып түсті. Шоңбай төрт-бес дөнен
ТАРАЗ ҚЫЗ Тал бойлы талдырмаш
қой үйткізіп еді. Бәрі де таңынан жарылып, майы ағып, дөңкиіп-дөңкиіп ңалды т$ыз.
(Т. Ә.).
ТАРАЗЫҒА САЛДЫ [ТАРТТЫ] ӨлТАП БАСТЫ Дәл тапты, дөп түсті. шеп салмацтады; ой өлшеміне берді, талСоветтік радио өзінің туған күнінен бас- ғам-тацдауына берді. Әкесі төрт жылдатап-аң еңбекші халыңтың көкейіндегісін ғы табыстарын таразыға тартса, Есейді
тап басып айтатындығымен жан сүйсін- аударып басын кететіндей (Ә. Н.). Мұндай шешімге келген Жәнібек ең алдымен
діре келеді (СҢ).
өз ойын Керей балалары мен өз балалаТАП БЕРДІ [ETTI] Кенеттен ұмтыл- рының таразысына салмац болды (I. Е.).
ды, бірден үрынды (АС). Біз де әркімді
ТАРАЗЫДАН ЖЕДІ Кем өлшеді, ала
байқаймыз, Тап бергеннен тайңаймыз.
Сіздей асыл кез болса, Ңайтіп басты шай- колдыц жасады. Біздің завхоз таразыдан
ңаймыз (Абай). Көз алмай ңарауда. Ал- жеу дегенді білмейді (AT).
дынан елестер өтіп жатыр. Танытпау үшін
ТАР АЗЫ Қ¥РДЫ д і н и. «О дүниеге»
орамалмен бетін жапңан не бөркін тістеп кеткен кісінің сауап-күнәсы өлшемге сабүркеген, сойылдарын көтере «бас көзің- лынады-мыс деген үғымда айтылады.
ді!» деп тап берді бес-алты ұры (F. Мұс.).
ТАРАЗЫСЫ ТЕҢ Шамалас, дәрежеТап етті, шап етті, Ап кетті цу түлкі: Ант
ұрған, сол тұрған Жеріңде бол күлкі лес. Адамдардың таразысы тең-ді дейді
(ҢКБС).
(Абай).
ТАРАЗЫ ТАСЫ [ТАРАЗЫСЫ] БАТАП БОЛДЫ [КЕЛД1] Кенеттен кез
болды, кездесе кетті. Тағы бір «әулие» СЫМ БОЛДЫ Күші, салмағы, абыройы
тап болып, молдамыздың төбесі көкке кыл артъщ болды деген мағынада.
елі ғана жетпей қалды (Ғ. С.). Тап келді
ТАРАМЫСЫНА ІЛІНДІ Сүйегі саудыбұл бір сауда жиырма үште, Ғашыңтық рап, катты жүдеп, құр сүлдесін сүйретті.
қатты батты енді күшке. Біреудің жесі- Тарамысына ілініп отырған өлмелі кемріне не ңайла бар, Бармас па ем дауым пір-шалдарға дейін ояз кеңсесіне карай
болса жүгініске (М. С.).
.
ағыла бастады (Ә. Ә.). Өлім аузында
ТАПЖЫЛМАЙ КҮТТІ ¥з<щ, сарыла тарамысына ілініп тұрған жас жанға екі
тосты. Көлдегі үйректерді тапжылмай неміс төне түсті (М. И.).
күтіп, аңдып жүрдім де, бір сәтте жүз
TAP ЕСІК, ТАР БОСАҒА Бөгет, циынсегізін атып түсірдім деген бос сөзіне қыстау жер (орын) деген мағынада. Алысңұрдас жолдасы: «К...іңнің жүні ағарған- тағы, ңұмдағы екіталай күйдегі малды
ша өтірік айтуыңды ңоймадың-ау» — деді ойласаң, ең алдымен, осы арада бар кү(AT).
шіңді буып ңалар «тар есік, тар босаға»
ТАПҢАН-ТАЯНҒАНЫ АУЗЫНДА О дегендей, дәл осы тас қамауда аңдып баТАПҢАН-ТАЯНҒАНЫН АУЗЫНА ТОС ғып отыру бірнеше тракторшыларға тапТЫ Барын, бар тамағын берді. Татщан- сырылған (М. Ә.).
таянғанын Арыстанның аузына тосады
ТАР ЖЕРДЕ ҢОЛ СОЗДЫ Қиьіншы(Д- д.).
лъщ күн туғанда, таршылыща тап болТАПҢАНЫ ТАМАҒЫНА, ЖҰТҢАНЫ ғанда
көмек берді. Битке өкпелеп, тонын
ЖҰМЫРЫНА ЖЕТПЕЙДІ © ТАПҢАНЫ отқа салмас.
тар жерде цол
ТАМАҒЫНАН, ЖҰТҢАНЫ Ж¥МЫРЫ- созған ағаңыз,Туысыңыз,
айырылысып, жауға жем
НАН АРТЫЛМАЙДЫ Табысы ішкен-жегенінен артпайды. Ол ақшаны табушы мына боп қайтесіздер (3. Ш.).
малайлардың тапцаны тамағынан, зкұтңаТАР ЖЕР [ЖОЛ] ТАЙҒАҢ КЕШУ ©
ны жұмырынан артылмайды (Ғ. Мұс.).
ТАР СОҢПАҢ Азабы, ауыртпалығы көп
ТАПШЫ БОЛДЫ Жетіспеді. Ңазаң өмір сапары. Өмір жолы — тар сотспақ,
топырағы қашанда талантқа тапшы бо бір иген жоқ, Иілтіп екі басын үстаған
лып көрмепті. Біз білетін тарихта казақ хақ (Абай). Жасыкқандар барма деп, Жа-

—495—

дыратып кетуге, Тар жол, тайгац кешуде,
Өзі көзімен көріп жүр (А. Т.). Ңұрметлу
зайғы ғұмырдан Үйңыда көрген түс артык,. Тар жерде, тайғац кешуде Ерлердің
ңылған күші артық (Н. Н.).
ТАР ЗАМАН [КЕЗЕҢ] Аласапыран
дәуір, циын-цыстау шак. Тұрғанда басып
тар заман Баршасын казақ аулының Дүниеге келді ұлы адам, Бауырында ІІІыңғыс тауының (М. Р.)- Шырағым Үбі,—
деді Айса... Өзің ат жалын тартып мінгелі
тар кезең, тайғаң өткелдерден аман келе
жатыр едік (Ң. Жұм.).
ТАРИХТЫҢ ЖАҢА БЕТІН СЫЗДЫ
Жаңа өмір жасады-, жаңа тарихи дзуірді
цүра бастады. Сайрандап жауды алған
ел шебіи бұзып, Думандап тойдай тобын,
дүкен қызып, Картасын ңара жердің ңайта жасап, Тарихтьің жаңа бетін жатты
сызып (I. Ж.).
ТАР КЕУДЕ Талпынысы, ой өрісі то
мен кісі мағынасында.
ТАР ҢАПАС [ҢЫСПАҚ] © ТАР ӨТКЕЛ © ТАС ҢАЛАУ Қиьін-қыстау кез
мағынасында. Үніңді естіп, көрмесем де
жүзіңді, Көркем сурет көкірегіме сызылды. Тар цапаста сен жатқанда қиналып,
Талай моншақ кірпігімнен үзілді (ХА).
Ер ұрпағы елдердің, Жаулармен талай
сайысқан, Тар цапаста тарыққан (ҢӘ).
Майдандасым, білетін сен едің ғой тар
цыспацта, Сызды жер, сасық үйдің лас
ауасын Көп жұтып ажал күткен қырсық
шақта (Ң. Б.). Десті олар «буынамыз белді
тас қып, Ңайтпаймыз ңамаласа өлім,
аштық. Осынау тар өткелден алып шығар
Тілейміз өзің бол деп, бізге бастық» (С. М.).
Оңығаны көңіліне берік ұялап отырады
да, жаңағыдай формулаларға тірелгендө
Самат тас цалауға түскендей ңиналады
(Т. Н.).
ТАРЛАН ТАРТТЫ Жасы ұлғайды, ез
де кісі болды. Тарлан тартып ңалыпсың,
Азуыңнан шалыпсың. Буыныңды бекітіп Аяғыңды дәл басқын (Жамбыл). Тырнақтай меңі болған соң, Тарлан тартып
оңған соң, Түгіне кір қонған соң, Мінсіз,
меңсіз, кіршіксіз, Шаңқан болмай ңылаң
ба? (Д. Б.).
ТАРЛЫҢ ҢЫЛДЫ [ІСТЕДІ, ЖАСА
ДЫ] Қызғаньіш білдірді; іші тарлыц істеді. Өзін-өзі ұстап тұра алмады, іштей
Айтжанға тарлыц жасады (3. Ш.).
ТАРПА БАС САЛДЫ Дүрсе цоя берді,
ұрса жонелді. Бұрын да терісіне сыймай
отырған әке баласына төне тарпа бас салды (AT).
ТАРПАҢ ТАЙДАЙ ҢЫЛТЫЛДАП
Асау тайдай бұлт еткіш мінез туралы
айтылады. Өкпешілін ңайтерсің! Тарпац
тайдай кылтылдап. Пәтуасын ңайтерсің?!
Тазы ит вуған қояндай, Қақңанша қабақ
бұлтылдап (Д. Б.).
ТАРС ЕСІНЕН [ЖАДЫНАН] ПШҚТЫ
Мүлде үмытты. Жолшыбай Әсия мен уста-
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га Миталдың өлімін әйеліне айтыңдар
демек еді, таре есінен шығып кетіпті
(Ң. И.).
ТАРТУ ТАРТТЫ © ТАРТУ-ТАРАЛҒЫ
ТАРТТЫ Сый берді, сый-сияпат көрсетті.
Оңыған бозбалалар, құлағың сал, Алдыңа тарту тарттым қадари хал, Ақының
тал жібектен шәл тоқыды, Кеңдігін ғафу
илә ңабыл ғып ал (М. С.).
ТАРТТЫРЫП ЖІБЕРДІ Еркек малды
піштіру мағынасында айтылады.
ТАРЫҒЫП ҢАЛДЫ Мүцтаждыща,
кемтарлыцца ұшырады. Азамат балалары
болғанмен, ңысңа жіп күрмеуге келмей,
ішімдік-киімдікпен кейде тарығып цалса
да, Үлберген ол тілегінен еш уаңытта
жаңылмайтын еді (С. М.).
ТАСАТТЫҚ БЕРДІ д і н и. Әулие, тэңірге арнап мал сойып, цүрбандыц шалды.
ТАСБАҢА ЖҮРІС Тым баяу цимыл,
эрекет. Сол тасбака жүрісіндей мимырт
өтіп жатқан уаңыт (С. Бер.).
ТАСБАҢАНЫҢ АУЗЫНАН ШӨП АЛҒАН АДАМ д и а л. Өте айлалы, тапцыр,
епті адам (Гур., Маң.).
ТАС БАУЫР [БҮЙРЕК] Мейірімсіз,
туыстыц сезімсіз; ешкімге жаны ашымас, басы ауырмас. Ңу мал талайды тас
бауыр қылып, талайды зарлатып, талай
ды құрбан ңылды ғойі (С. С.). Тас бауыр
әке-шешең, тас бауыр туған-туысқаның
малға сатып, өмір бойы жылап жүргенше, өз бетіңмен ңаңғып, Кошқарбайдың
келіні ңұсап өлген жақсыі — деді Айша
ішінен (С. С.). Кешегі қара суықта ығы
жоқ мидай жазық даланы күн-түн дашып
көшкендері, онан тас бүйрек Ебейсіннен
көрген зәбірлері ұмыт боп, есінен шығып
кеткен (Ә. Н.).
V/ ТАС БЕКІДІ © ТАС БЕКІТТІ М ы щ ап^,
бекінді. Ішкі сарайымдағы бұған^деиів
тас бекіп келген әлдебір күміс есік белгісіз жұмбаң сиқырмен ашылып кетіп, соның ар жағынан аппаң, аң кәмар нұр
саулап құйыла бергендей (Р. Т.). Үйдің
сыртына шығар есіктері тас бекітіледі
(С. М.). Түнде әкесі жататын үйге жатып,
Есікті Әжібай келіп тыкырлатар, Ішінен
тас бекітіп, дыбыс бермес, «Ашар» — деп
тоса-тоса таң кеп а тар (С. Т.).
ТАС БОЛДЫ Қатты сараңдыц етті;
мейірімсіздік цылды. Алса да аяншаңтау
кедей сорлы, Еңбек білмес байдың да
жоқ ңой орны. Жас бала, кемпір-шалын
тентіретпей, Бір қыс сақта, тас болма
сен де о ңұрлы (Абай).
ТАС БОРАН Суырып соццан цатты
боран. Неше күн тас боранда белін шешпей, Жүреді жігерленіп Баймұғаным, Ңозы мен қой өсімін көргің келсе, «Изо
бильный» совхозына келгін, шалым (Айтыс).
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ТАС [ТАРС] БҮРКЕНДІ Бас-аягын
түгел цымтап, түмшаланды. Лэззат тас
бүркеніп жатып қалды. «Ана ңыз оны
мендей жаксы көрмейді. Мен бар ыкыласыммен... Ал, егер Нияздың маған деген
ықыласы болмаса ше?» — дейді ішінен
(Т. А.). Ңызын тосып, біразға дейін ұйцтамай отырған кемпір: «Е, бүгін де сонда конып ңалған гой», — деген оймен
жылтырап қана тұрған май шамды сөндірді де, тас бүркеніп жатып қалды. Күн
ұзақңа үй шаруасымен күйбеңдеп жүрген
кемпір ңатты ұйқыға кірісті (Ә. Т.). Кей
де ол таре бүркеніп жатып ңалады екен
де, іле-шала атып тұрып шыға жөнеледі
екен (С. Төл.).
ТАС БІТКІР! Керең болғыр деген мағынадағы царғыс.
ТАС БІТІП ҢАЛДЫ Түк естімей цалды. — Ауданнан хабаршы келді. Мына
тас біткір ңұлағым есітті ғой, есітті —
деді қара шал (Н. С.). Оның ңұлағы тас
бітіп қалған. Тіпті айқайды да естімейді
(Н. Ор.).
ТАС ЕМШЕГІН ИІТТІ [ТАСЫТТЫ,
ЖІБІТТІ] © ТАР ҢҰРСАҒЫН КЕҢІТТІ
Мейірін түсірді, еміренді. Тас емшегін
иіттік Табиғаттың тас керең. Ңол ұстасып
еңбекте, Кәртайған шал жаспенен (О. Ш.).
Тасытып тас емшекті тандыр болған, Бота
боп, нар інгенді идірген күй (I. Ж.).
ТАС ЖҮРЕК 1. Қатыгез, мейірімсіз.
Жүрегі тас, Адамға қас, Жаны-тәні бір
доллар (3. Ңал.). 2. Ңорыцпайтын, жау
жүрек.
ТАС КЕПІЛ д и а л. Қатты, берік жасалған уэде, келісім. Осымен сөз тас ісепіл
болып бекісін (Алм., Кег.).
ТАС КЕРЕҢ [ҢҮЛАҢ] Түк естімейтін
саңырау. Сәлем бердім, бұрынғыдай жауап ңатңан жок, құлағы тас керең болған
жандай тырп етпестен түнеріп отыра берді (Ж. С.). Жас ана жесір, жас бала жетім калды. Күйеуінің жылын бергеннен
кейін ағайын-туған қаумалап, ңұрың сала
берген соң, жесір әйел тас кұлац саңырау
шалға тиді (Ә. Н.),
ТАС КӨҢІЛ [МЕЙ1Р] Бауырмалдығы
жоц, мейірімсіз. Мінезі ауыр ңыздың сабыры көп, Білмеймін қашанғыша жүрерін тек. Ол қыздың тас көцілін жұмсатпщца, Жігітке артың өнер керектісі
(М. С.).
ТАСҢА БАСЫЛДЫ к ө н е. Типографиялыц әдіспен басылып шыцты, жарьщ
көрді. Бір жігіт маған таска басылған.
екі-үш қағазды әкеп берді (С. К.).
ТАС ҢИЯҒА ӨРЛЕДІ Үлкен іске, өнер
биігіне үмтылды. Талаптың мініп тұлпарын, Тас цияға өрледің. Бір ғылым еді
іңкэрің, Әр киынга сермедің (Абай).
ТАСҢЫН СУДАН Бүл жерде бір сэтте
шалцып цанасынан асып шыға келеді де
ген мағынада. Бір күн тойса тамағың,

Тасцын судай тасасың, Қарның ашса бір
түске, Солбырайып солғандай... Ңаласың
сүйтіп мазаңқа-ай (Д. Б.).
ТАС ҚЫП БАЙЛАДЫ 1. Шешілместей
етіп шиеледі. Айшаның арпалысып, алысканына ңарамастан Сүгір алып ұрып,
жонын тізерлеп отырып, екі ңолын сындыра артына ңайырды да, әдейі тыстан
беліне қыстыра келген шылбырмен тас
цып байлап тастады (М. Ә.). 2. Мыцтап
бекітті. Тоғанды тас цып байлап келдім
(AT).
ТАС ЛАҢТЫРДЫ Дұшпандыц істеді,
цастыц жасады деген мағынада. Ақан
аға, тас лацтырар топтың барын кеш
ойланыппын, амал не? (Ғ. М.).
ТАС МАҢДАЙ Сорлы, бацытсыз. Жұтайын уды жасканбай, Демімді бірден
бітірсе, Талабы сәтсіз тас маңдай, Ңайгыдан сөйтіп құтылсьш (Т. Шоп.).
ТАС ӨЛІМ Қатыгез, мейірімсіз цаза.
Артына белгі ңалдырмай, Бауыры қатты
тас өлім. Жыламаймын десе де, Шыдарлық па осы өлім? (Абай).
ТАСПА БЕЛ Жіңішке бел. Маржан
көп ұлдың ішінде ерке тотай болып өскен
жалғыз кызға ұқсамайды. Мінезі жібектей, денесі ңақтаған ңайыңдай, таспа бел,
сұрша, тасқа салсаң тайынбас (Ғ. Мұс.).
ТАС САЛДЫ Шар салды, дауыс берді.
Міне, халық, таразының екі табагына екі
спискені сал, кандидаттарын жеке-жеке
өлше, адамшылығың, ақылың, намысың
кайсысын қалайды, соған тасьіңды сал
(С. С.).
ТАСТАЙ ЕАТЫП, СУДАЙ СІҢДІ
1. Бойына жұцты, пайдаланып кетті. Ойпырмай, бай мен бекке ұрльщтан тапкан
мал тастай батып, судай сіңеді (AT).
2. Мейлінше араласып кетті. Ертең мен
мынау қараңғы елдің ортасына тастай
батып, судай сіңіп кетермін. Сол кезде
большевиктерді жақтаймын (Ә. Ә.).
ТАСТАЙ БЕРІК © ТАС ТҮЙІН ©
ТАСТАЙ БЕРІК, ТАСПАДАЙ ТҮЙІНГЕН
Өте мыцты, аса берік, цүрыштай. Мұндай
жағдайда, егер, шын тастай берік, таспадай түйінген әскер болмаса, шапңыншылардың ңаһарына шыдау оңайға түспейтін (I. Е.).
ТАСТАЙ ҢАРАҢҒЫ © ТҮРТ ТЕ ҢАШ
ҢАРАҢҒЬІ Көзге түртсе көргісіз, түнек.
Жарңынның көзі кітапта болса, ойы басқада болып, алаңдай берді. Содан соң
сабаңтың бәрін жиып қойды да, тысқа
шықты. Тастай цараңғьі айсыз түн тіршіліктің бәрін бауырына басып алыпты
(М. И.).
ТАСТАЙ ҢАТТЫ Бүл жерде үн шығармады деген мағынада айтылып тұр.
Кей-кейде әнге шыркап өлең айтты, Кейкейде томсырайып тастай цатты. Ңылғандай кайыңды цос, тасты төсек, Аһлап,
ағаштағы бастай ңатты (I. Ж.).
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I_ТАСТАЙ ТҮЙІЛДІ [ТҮЙІНДІ] © ТАС
ТҮЙІН БОЛДЫ Өте берік топталды; өте
жинацы бірікті. «Бәрі де майдан үшін,
бэрі де жеңіс үшін» деген отты ұран мен
тастай түйілген халқымыздың қимылы
еске түседі (М. И.). Ңара керей, матайдан
Өңшең саңлақ жиылды. Ңаншырдай ңатып тұлпарлар, Ерлер тастай түйінді
(Д. Б.). Айкындар жаудың бетін қайтарған кезде лап бергелі тас түйін болып
тұр (I. Е.).
ТАС-ТАЛАУЫ СЫРТЫНДА Ештеңені
жасырмайтын, сыр бүкпейтін ашъщ, аңкылдак кісі туралы айтылады.
ТАСТАЯҢТАЙ ҢАҒЫСТЫРДЫ [СОРЫСТЫРДЫ] Біріп-біріне шағыстырды,
айдап салды.
ТАС ТӨБЕ Дэл төбе. Көміліп күн нұрына күлте жалы, Тігіліп тас төбеде қос
кұлағы. Осңырып таудың тағы тарланындай, Не саңдақ жылқының жүр арғымағы
(А. Т.). Күн тас төбеге келді (AT).
TAG ТӨБЕДЕН ТАЙМАЙ НІЫҢ! к ө н е. Бақсьілар сарынында айтылатын дағдылы «уағьіз» сөз. Митау ңонышынан пышағын алып, жалаңтатып: «Ал, ей, бүйі,
бүйі шың, Біліп келдім жиі шык;, Ңамбар
келді қалмай шык, Тас төбеден таймай,
ишк, шык-ай, шык»,— деп абжыланша
ьтскыра жөнелді (ҚӘ).
ТАС ТҮЛЕК Төрт жасар кыран. Тас
түлек мұз балақпын кияда өскен, Сорғалап талай тайғаі? мұзға түскен, Ңиядан
қызыл түлкі қылт еткенде, Ңыр аспай
цпялап кеп іліп түскен (А. Ңор.).
ТАС ТҮССЕ ТАЛАЙЫНАН к ө н е. Пешенеге жазғаны болады, бағынан көреді
деген мағынада. Бақ түссе маңдайымнан,
тас түссе талайымнан (Мақал).
ТАСЫ ӨРГЕ ДОМАЛАДЫ Бағы жанып, абырой, мерейі көтерілді; жолы, ісі
оңғарылды. Туғызып көмір кенін, алтын
кенін, Айналтып машиналар дөңгелегін.
Отанның өрге тасын домалатып, Жасартып, жайнатады туған елін (Ай. Т.).
ТАТА БОЛДЫ д и а л. Басы цатты.
Ол есебін шығара алмай, басы тата болды (Ңос., Жан.).
ТАТЫП АЛМАДЫ д и а л. Түк білмеді. Баяғыдағы туыстарыңды татыті алмайсың ғой (Гур., Маң.).
ТАТЫП КЕТТІ Кермек дәмі шығып
кетті; ацауланды. Раушан шөлдеп отыр
еді, қымыз деген соң делбесі ңозып ерніне тигізіп еді, ауызы кермек татып кетті
(Б. М.).
ТАУАНЫ ТАР Апшысы цуырыщы,
ашушаң кісі туралы. Ей, Үмбет, акындыңпен арындадың, Жорғадай жолға
түскен ағындадың, Ант ұрған әзіл сөзге
ыза болып, Тауаны тар адамдай тарынбағын (Жамбыл).
32-160
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ТАУАП ҢЫЛДЫ [ETTI] 1. Діни. орынға, немесе дін өкіліне барып табынды,
іуүлиіылык етіп жалбарынды. Бұрын мұсылмандардың Мекеге, барып тауап цылғанындай, немесе бар христиан әлемінің
Иерусалимге ңұдайы жол тартңанындай,
Бенареске барлық Индияның діндар жандары әулие ңала санап тауап цылып келеді (М. Ә.). 2. Ңадір түтып, алдына барып
тағзым етті, атаң, даңқына бас иді. Жанып тұрған жаугерінің оты сөнбей, Жалыны жарңылдаған аспанға өрлей, Ңасыңнан өтпес керуен бүрылып кеп, Тауап
кып конып кетпей, я түстенбей (Ә. Т.).
Тауап етіп қайтуға Жамбыл келді алыстан (Жамбыл). Түрлі елдер өкілдері тәжік халкының данышпан шайыры Эбдірахман Жәмидің аруағына тауап етті
(Р. Б.). Біздің елден ІПұғыл, Орынбек, мен
үшеуміз болатынбыз бай-молда тауап етіп
кайткан,— деді Жүсіп Ңаленге (X. Е.).
ТАУДАҒЫ ТАРЛАН ШҮБАРМЫН
Ел мүддесін көксеген. ермін деген мағыиада. Еділді көріп емсеген, Жайыкты ке
рш жемсеген, Таудағы тарлан шұбар біз
едік, Исатайдың барында, Ңара ңазан,
сары бала Ңамы үшін ңылыш сермедік
(М. Ө.).
ТАУДА ЖҮРІП, ТАСТА ӨСКЕН Елхалкынаи бөлек жүріп ауыр өмір кешкен
деген мағынада. Тауда жүріп, таста өскен,
Ағайыннан баска өскен, Ордабай күлмей,
кім күлсін (ШС).
ТАУДАЙ ТАЛАП [YMIT] Мүратца
жетуге деген зор ынта-ыцылас. Таудаіі
талап бергенше, бармақтай бак берсін
(Макал). Байғұстың талабы таудай, ісөжесінің ңатығы жок (AT). Олардың бойы
әркез темір үзетін құрыш қапратқа, жүрегі таудай талапца толы (ЛЖ). Жас Му
раты, білім, тәлім-галобы, Таудай болсын
оңалуға алабы. Жас ңанжары — жүректегі жігері, Өпер оқу — жастың қару-жарагы (I. Ж.).
ТАУ КҮЙІП, ТАС ЖАНСА ДА Қандай циыншылыц болса да. Екеуіміздің
достығымызды ешкім айыра алмас, тау
күйіп, тас жанса да, аштан өлсек те тамак жағына таласпайың (ҢЕ).
ТАУҚЫМЕТІ МОЙНЫНДА © ТАУҢЫМЕТІН АРҢАЛАДЫ [КӨТЕРДІ, ТАРТТЫ] Басына түскен ауыртпалъщ пен азап~
тың бейнетін тартты; міндеті, ауыртпалығы мойнында.— Барлык дүниенің таукыметін арцалап қалған жас балам
анау,— деді кемпір (М. Э.). Тауцыметімді
көтермесе, борсақ, қарсагым неге бопты?
Ей Жүніс, сен неге айтпайсың? Жоқтаған қарсағымның бірі сен емес пе ең?
(М. Ә.). Өзі жоңта бар қиындық басына
түсіп, тар дүниенің таукыметін тартып
жүрген, біраң соның біріне сыр бермей,
шыдаммен төзіп келген әйелін Кәлен
шын көңілімен аяп жатыр (Ә. Н.).
ТАУҢЫМЕТІ ӨТТІ [ӨТІП-АҢ БОЛДЫ]
Бейнеті, ауырлығы шаршатты, кажытты.

ТАУСЫЛЫП
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ТАУСЫЛЫП [ТАУСЫЛА]
АЙТТЫ
[СӨЙЛЕДІ] Жалынып-жалбарынды; ацыргы сөз, ацырғы тілегін айтты. Ңанша таусылып айтса да, ңатты бетінен ңайтпай
сұп-сұр боп алған баласын иегінен ұстап,
жүзін өзіне қарай бұрды (Ә. Н.).
ТАУЫ [ТАУАНЫ] ҢАЙТТЫ [ШАҒЫЛДЫ] Сағьін сындырып, бетін цайтарды; үміт-тілегі кесілді. «Тастүлек болса
да дәмін атамі»— деген талайлардың
тауы шағылған екен (Ғ. Мұс.). Төрт-бес
жылдай алысып, Мына тұрған Исекем,
Ханның бір тауын цайтарған (М. Ө.).
¥лықтардан тауаны осылай шағылған Ғалияны, үйіне келсе, Балуанның дұшпандары табалады (С. М.). Жүйріктің жайы
көрінер Алқалы дуда шабыстан, Тауым
цайтып көрген жоң Жақын менен алыстан. Алкалы топта айтыссам, Бергемін
жоц намыстан (Н. Б.). Ар жақтан тауаны
цайтып, бар пәлені бастарынан атқарып
келе жатқан Дондағұл мен бірнеше саудагерді ортаға алған Оразбайлар паром жүріп кеткенше, солардан жайдың бәрін
білді (М. Ә.).
ТАУЫП АЙТТЫ Доп сөйледі, орынды
айтты. Бұл сөзге салып тұрды шал ңұлағын,— Ендеше тауып айттың, же, шырағым. Ақыл, дәулет әуелден өзіңде екен,
Өміріңмен артылсын, жаным, бағың!
(Абай).
ТАЯҢ АСТЫНДА ЖҮРДІ Қорлъщпен
өмір сүрді. Ана Судыр Ахметтің қатыны
ңұсап, соңыра байың күнде сүйрелеп,
таяк астында жүрерсің-ау, сен бейбақ
(Ә. Н.).
ТАЯҢ ЖЕДІ [ТИД1] 1. Үрыста сойыл,
соццының астына түсті. 2. Өмір сощысын көрді; үрыс, сөгіс есітті, беті цайтты.
«Ңош енді, қалдың кейін, Ңұлагерім,
Тұрмадың жығылғаннан, жылап едім.
Жалғанда саяқ жүріп, таяц жедім, Көретін күнім шығар бұл да менің (I. Ж.). Мен
Бұзаубавда енді бара алмаймын. Екі күннің бірінде сөгіс естіп, таяц жеп отырғанда, мен оның несіне кызығамын (С. С.).
Ерғалиға таяцтың ашың тигені жалпы
жиылыстың үстінде болды (Б. М.).
ТАЯҢҚА ЖЫҢТЫ Үрът-соғып тастады.
ТАЯҢ [ПІЫБЫҢ, ШЫБЫН, П1ЫРПЫ]
Ң¥РЛЫ КӨРМЕДІ Елең цылмады, есепке
алмады, көзге ілмеді. Толағайды ашу
қысты, Келе кал деп болсаң күшті. Ңұйрығынан алды барып, Таяц цүрлы көрмей тіпті. Жолбарысты дөңгелетті, Ойнағандай шыр айналып (Ә. Т.).
ТАЯҢ TACTAM [С1ЛТЕМ] ЖЕР ©
ТАЯҢ БОЙЫ ЖЕР ұ з ы н д ы ң ө л ш е м і. Өте жакын, тиіп түр деген мағынада.
ТАЯҢ ТАСТАР [ШАНШАР] ЖЕР
ЖОҢ Бос орын жоц. Ңаптаған танк, зеңбірек, Тастар жер жоц таяцты (Қ. А.).

ТӘЖІКЕЛЕСШ ОТЫР © ТӘЖІКК
[ТӘЛКЕК, ТЭЛТЕК] ЕТТІ [ҚЫЛДЫ]
Ажуа-әзілге салды; күлкі-мазаща айналдырды деген мағынада. Жалма-жан түскі
тамактарын ішті, самауыры жоқтары барына жүгіріп барды. Тзжікелесіп отырып
дем алды (Ғ. М.). Мені тэжіке цылайын
дедің бе? (AT). Соңынан сұрап бақса,
әдейі ажуалап, тэлтек ету үшін жасаған
қулығы екен (Т. Б.). Ңали үндемей қалды. Бірақ жағалай отырған өңшең сөз
баңқан жел аяқтар емес пе! Біреу анадай
жерде Қалиды тәлкек цып отыр (М. Ә.).
ТӘЖІМ [ТАҒЗЫМ] ҢЫЛДЫ Қүрметпен ізет етті. Тағзым цып алдым-дағы
ашып көрдім, Суретті көрдім-дағы көңіл
бөлдім. Мәнісін екеуінен мен сұрадым,
Жалғанда табармын ба мұны дедім (ҒН).
ТӘЖІ СОЛДЫ Бацыты үшты, цызығы
сөнді. Ңар, боран ңаптап соғып тағдыр
залым, Гүлденіп жарқыраған солды тэжім. Жалғыздық, жабырқарлык тұрмыс
түрі, Тек күтем өмірімнің ақыр шағын
(Б. К.).
ТӘН ЖЫРТТЫ Бүл жерде ңыз абыройы туралы айтылып тұр. Пэрда аш ыі,
бағасыз тэн жыртцанымша, Әншейін жәй
жүруді жөн көріп ем. Бұлардан көңіл суып, қызық тозып, Таза жүрек нәпсімді
меңгеріп ең. Нәпсіме жүрегімді сұлтан
ңылып, Тоқтатып өз бойыма дем беріп
ем (Ә. Тәң.).
ТӘННЕН ШЫҢТЫ д и а л. Бете цалмады; бойда сацталмады. Ңырғыздың өлеңін көп білуші ем, бәрі тэннен шығып
кетіпті (Жамб., Шу).
ТӘН-ТӘН БОЛДЫ д и а л. Дал болды,
бас цатты. Не істерін білмей, тән-тән болып отыр (Гур., Маң.).
ТӘНТІ БОЛДЫ [Т¥РДЫ] Дэн риза
болды. Даубеков Күлейменовтың... өлеңдеріне, уәждарына, ділмарлығына тәнті
болыпты (С. Төл.).
ТӘНІН АСЫРАДЫ [БАҚТЫ] Тзн щ жетін күйттеді. Жалығу бар, шалқу бар,
іш пысу бар, Жаңа сүйгіш адамзат, көрсе
ңызар. Ар мен ұят ойланбай тәнін асырап, Ертеңі жоқ, бүгінге болған ңұмар
(Абай).
ТӘНІ ӨРТЕНДІ [КҮЙДІ, ЖАНДЫ1
Құштарлығы артты, уайымдады, цайғымұңға батты. Неге мұндай жалындайсың,
жанасың, Жанды қинап, тәнді өртеп барасың (Ң. А.).
ТӘНІ ТОЗДЫ Қартайды. Тәнім тозды,
қартайдым, Жүз жасадым демедім. Мен
де ұстадым балғаны, Тисінші деп еліме,
Ңартайсам да көмегім (ХА).
ТӘҢІРДЕН ТАП! к а р ғ ы с . Жазацды
щдай берсін деген мағынада.
ТӘРБИЕ АЛДЫ [КӨРДІ] Үлгі-өнеге
алды; тәрбиеленді. Өйткені ол большевиктер партиясының тэрбиесін ала біле-
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тін адам (Ә. Ә.). Елде отырып, Европа
тәрбиесін алған адамдардай акыл, мінез,
адамшылығы түгелімен мәдениетті кісінің халінде болған (М. Ә.). Әкесі ес білмейтінде ңайтыс болып, ана тәрбиесін
көрген Насима (Ң. Қ.). Сырымды жаннан
жасырман, Бола алман надан, әңгүдік.
Тэрбие көрмей жасынан, Босңа өткен
өмір, қой, күйік (Ғ. О.).
ТӘРКІ ДҮНИЕ БОЛДЫ © ТӘРК ЕТТІ
д і н и. Дүниеден безді, дүниені талац
етті. Бенделіктің кәмәлаты әулиелікпен
болатұғын болса, күллі адам тэркі дүние
болып, һу деп тарихатңа кірсе, дүние
ойран болса керек (Абай). Он сегізде атандым шолақ дәу деп, Бұл дүниені ойлаймын шолақ-ау деп. Бұл дүниенің бар ма
лый тәрк еткеймін, Акыр бір күн артымда қалар-ау деп (Б. Ш. Б.).
ТӘСБИҢ ТАРТТЫ [АУДАРДЫ, САЛДЫ] Діни адамныц моншац іспеттес тастарын санай отырып, цүдайға, пайғамбарға жалбарынуы, тілек тілеуі.
ТӘТТІ СӨЗ Көцілге жағымды әңгіме.
Айлап-жылдап үйренсе — тәтті сөзге құлағың, Естімессің, ұқпассың — біреудің
мұңын жылауын (ШЖ).
ТӘТТІ СӨЗДІҢ ДӘМІН [ҚАДІРІНІ КЕТІРДІ Айтатын ретін білмей сөздің цүнын
түсірді деген мағынада.
ТӘТТІ ТІЛ ЯСанды еріткен жаксы сөз,
әңгіме. һүрдің кыздарының тәтті тілін
қимай, өзіне еріп кеткенімді өзім де білмей қалдым (ҢЕ).
ТӘТТІ ¥ЙҢЫ Рацаттанып үйыцтағанда айтылады. Дәрігерге келген бала осыларды көріп, ңуаныш сезіміне бөленіп,
тәтті үйцыға кетті (С. Төл.). Ңара ниет
Бөктергі, Жыбыр-жыбыр етеді, Ңатты
ұйңысын аңғарды, Айдан сұлу қыз Нарқыз Тэтті үщыға барған-ды, Ңайран сұлу қапыда Қолға түссе, арман-ды (Н. Б.).
ТӘУ АЙЫРДЫ д і н и. Кітап көтеріп,
бата берді деген мағынада. Сол үшін
алайын дегендіктен де ме, шешесі молдаға тэу айырғанда: «Тентек болса, ұрыпұрып ңой, еті сенікі, сүйегі менікі»,— деді
(Б. М.).
ТӘУБЕГЕ [ТОВАРА] КЕЛДІ © ТӘУБЕ [ТОБА] ҢЫЛДЫ д і н и. Асылыц цылмады, астажшылыц етпеді, шүкіршілік
білдірді. Бес ауыз сөз айттым деп, Маңтандың, тілім, сен неге? Қой, көкіме,
тәубе цыл, Асылыц қылма неге (Ш. Ң.).
Енді бүгінгі күн тәубеге келіп, өткендегіден безіп отырмын (ҢЕ). Қүлпырған күлте жібек құйрығын-ай! Сымпиып топтан
озған жүйрігін-ай, Түбіне Ерейменнің
айдап келіп, Ңұданың қарай ңойшы бүйрығын-ай! Мал бітер басы есенге деген
сөз бар, Өзімнің тэубе цылдым тірлігімеай! (А. Ңор.).
ТӘУБЕСІ [ТОБАСЫ] ҢАБЫЛ БОЛДЫ
Д і н и. Тілегі орындалды. Перзентке өлсе
құрбан боп, Ңаншайымның тәубесі Сірэ
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да цабыл болмаса, Айналайын ңұдайым
(М3). Тоқсан үйлі тобырдың Қабыл болып
тәубесі, Саңтады ңұдай батырды (ҢамБ).
ТӘУБЕСІНЕН [ТОБАСЫНАН] ЖАЗДЫ
[ЖАҢЫЛДЫ] © ТӘУБЕСІН [ТОБАСЫН]
¥МЫТТЫ д і н и. 1. Құдайын есінен шығарды; жолдан іиыкты. Білген кісі азар
ма? Тэубесінен жазар ма? (Д. Б.). Су шыңпас қазғанменен тау басынан, Ңазақтың
дау кетпейді сау басынан. Жолдасы сыр
айтысқан жау боп шыңса, Ер жігіт жаңылады тәубесінен (А. Қор.). Тэубеңді, ант
ұрған таз, жаңыласың, Ңой енді бөстегіңді
жамыласың (ҢКБС). Байғұс-ау, тэубесінен
жацылғандай не болды сонша (Ә. Ә.). Айныса айни берсін сөз бергенде, Ат майын
кім мінбейді кез келгенде. Ңұдайым бір
тэубесін, жаңылтпаса, Жоң еді ондай мінің
бір көргенде (Айтыс). 2. Өзінің шама-шаркын білмеді, байцай алмады деген мағынада. Кейбіреу тэубесін үмытып, ретсіз қылық жасайды (AT).
ТӘУБЕСШЕ КЕЛТІРДІ [ТҮСІРДІ] ©
ТӘУБЕСІН ЕСІНЕ КЕЛТІРДІ [ТҮСІРДІІ
д і н и. Қүдайын есіне алдырды; тэңірісін
білетін етті; райға келтірді. Әділ мырза,
ер болып, Әлемге жайған өрнекті, Тэубесін
еске түсіріп, Тентекті тыйып жерлепті
(Абай). Жаңадағы Оразбай ауылы біздің
әкемізге қарсы арылмас жаулықтың бір
көзі есепті. Өзіндей бөлеге, зүлымдыкқа
тойым жоц. Тәкежан сияқтыны жауласа,
бір сәрі. «Оның бір цос жылқысын қырғызып, тэубесіне түсірдік»— деп біледі. Ендігі есі-дерті «өшім-ңасым» деп, ағамды жауламаң,— деді Мағаш Әбішке (М. Ә.).
ТӘУЕКЕЛГЕ БЕЛ БАЙЛАДЫ [БУДЫ] © ТӘУЕКЕЛ ҢЫЛДЫ © ТӘУЕКЕЛГЕ САЛДЫ © ТӘУЕКЕЛДІҢ КЕМЕСІНЕ
МІНДІ Қиындыцты жойынға алып, неге де
болса көнді. Ажал жетпей жаи шықпас,
Тэуекелге бел байлап, Пешенемді сынадым
(ҢамБ). Жұмабек мұны тэуекелге бел
буып, көз жұмып жіберіп істеген жоқ. Әңгіме құр өжеттікте емес. Ол өзінің кайратына, бүкіл ротаны басқаруға құдіреті жететініне сеніп істеді (С. Сей.). Ер Әзім
тәуекел цып жаннан күсіп, Арканнан ұстады да, кетті түсіп (Абай).
ТӘУЕКЕЛІҢ ТАМ БОЛСА д и а л. Ойлағаның берік, ныц болса.
ТӘУЕЛЖИ ҢАЛЫПТЫ д и а л. Момацансып цалыпты, момын болып калыпты
(Ңос., Жан.).
ТЕБІНГІДЕН ТЕР, ҢАБЫРҒАДАН
ДАН ЖАУДЫРДЫ Ойран салды, ойсыратып кетті. Тағы да тебінгіден тер, цабырғадан цан жаудырам ба? Жоц, қылша
мойын талша деп, бас нем бе? (М. Ә.).
ТЕБІНГІ ТЕРГЕ ШІРІМЕЙ Ат сабылтып, сарсылып сапар шекпей. Тебінгі терге
шірімей, Алты малта ас болмай, Өзіңнен
туған жас бала, Саңалы шығып жат бол
май, Ерлердің ісі бітер ме? (М. Ө.).
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ТЕГЕУРІНІ БАТТЫ Сощысы цатты
тиді. Ңасарысқан ңас дұшпан Тегеурін
батпай тырп етпес (Ң. Ңуан.).
ТЕГЕУРІНІНЕ ШЫДАМАДЫ Қаркынды сощыға, цатты күшке төтеп бере алмады. Балуан ІІІолаң сүзгенде, ңалың ңарағай есік екпінді күштің тегеурініне шыдамай, орта тақтайлары омырылып, шалкасынан түсті (С. М.).
ТЕГЕУРІНІ ТӨРТ ЕЛІ Соғар тепкісі
өте берік деген мағынада. (Қыран цүсца
айтылады). Тегеуріні төрт елі, Аспаннан
түскен тас түлек, Жерге түссе тек кетпес
(ШС).
ТЕГІ ЖАМАН © КӨГІ ЖАМАН Атабабасы, туысы нашар деген мағынада.
ТЕГІН АЙТТЫ д и а л. Жай, қалжыңдап айтты. Сенің шының ба, жоқ тегін
айтамысьің (Шығ. Ңаз., Болын.).
ТЕГІН [ТЕК] БОЛМАС [ЕМЕС] Жай
емес; көптіц бірі емес. Балуанның түртұлғасына көзі түскен ол: Мынау ма?
■іБұл тегін болмас!»— деп ойлап, кейін
сырғыды (С. М.). Баланы сыйлап жатыр
тамаң камдап, Су төккісіз жорға боп шал
жылмаңдап. Отыз ңұл мынау тек жан
емес қой деп, Әлінше ңызметінде жүр тырбаңдап (Абай).
ТЕЗГЕ САЛДЫ Жөнге келтірді, түзеді.
Ңараша торғай қаз болмас, Шагала келмей, жаз болмас, Шаңкан болмай, боз бол
мас, Іштен ңьщыр туғанды Тезге салсаң,
түзелмес (Б. К.).
ТЕЗІ ҢАТТЫ Сыны қатал, аяу білмейтін. Бір дегеннен бас еркінен айрылып,
тезі катты бір өмірдің ағынына түсіп, табанын жерге тигізбей дедектетіп ала жөнелді (Ә. Н.).
ТЕКЕНІ ЭКЕ [ЖЕЗДЕ], ЕШКІНІ ШЕШЕ [АПА] ЕТІП [ЕТІП ОТЫР, ДЕП] Жарамсактанды, жағымпазданды деген мағынада. (Малды бағып-қағуды сүйетін малсақ адам туралы да айтылады).
ТЕКЕ САҚАЛ Иекке ғана біткен шоқша сакал. Екеудің пысығы — Сәлменмен
бірге Бактығұлды сабап кететін теке сацал, бітік көз сары Әзберген еді {М. Ә.).
ТЕКЕ САСЫДЫ Бүл жерде жасы келгенше үйленбеген адам туралы айтылып
тұр. Рас, бізге бозбала болады ашық,
Ашык жайын біле ме заты пасық. Сары
майдан дәметкен кеудең ңұрсын, Жел жағымда жүрмеші теке сасып (К. Ә.).
ТЕКЕ ТІРЕС Қатты ерегіскенде айты
лады. Осындай теке тіреспен Өз ара мүйіздесіпті. Не қылсын ңысыр күрестен, Кім
берсін даяр несіпті? (Ж. М.).
ТЕК ЖҮРСЕҢ, ТОҢ ЖҮРЕСІҢ Өз жайыңмен жүрсең ұтылмайсың деген мағынада.
ТЕКТІ ЖЕР к ө н е. Байлығьі, билігі
атадан балаға цалып келе жащан ел. ауыл
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мағынасында айтылады. Не ңылса да,
олар да осал болмады ғой. Текті жерден
шыңңан шығар? (Ә. Н.).
ТЕЛЕГЕЙ ТЕҢІЗ Көп, мол деген мағынада. Көп өмірім қалған жок. Зарлаған
аш-арыңтың ңырғынын көрерім калды ма?
Жетім-жесір, карып-касердің телегей теңіз
жасын көрерім ңалды ма? (М. Ә.).
ТЕЛ ЕМДІ Бүл жерде таршылыц көрмеді деген мағынада айтылып түр. Еркін
өсіп ер жеткен, Ерекше туған көбекпін, Ен
дәулеттің ішінде Еркін жүріп, тел емдім
(Д. в.).
ТЕЛ ЖҮРЕК Дәл жүрек мағынасында.
Тебхнгінің астынан, Тел жүректіц тұсынан, Сырлы жебе айңасса, Сыр білдірме,
жүйрігім (Шайыр).
ТЕЛ ҢОЗЫДАЙ [ҢОЗЫДАЙ БОН ӨСTI] © ТЕЛ ӨСТІ Жүп жазбай бірге өмір
сүрді. Ңасңыр, ңабылан, жолбарыс Тел
есіп жатңан жер екен. Күн батысы көп түбек Жан-жағы көп көл екен (Ң. Жапс.).
Балжанды жанымдай жақсы көруші едім.
Жалғызымның көзі еді ғой бұл. Тел цозыдай жұп жазбай жүрген қайран күндерің!
(М. Им.).
ТЕЛІМ АЛДЫ Үлес, сьібаға алды. Иесіз қалған дүниеге Кімдер ие болған жок.
Ортаға түскен олжадан Кімдер телім алған жоц (Б. Ө.).
ТЕМІРДЕН ТҮЙМЕ ТҮЙЕДІ Өге шебер,
ұста. Соның бірі Ковалюк мехцехта істейді. Адамның шеберіі Темірден түйме түйеді, Жанәбіл содан көріп токарь болғалы
жүр (Ғ. Мұс.).
ТЕМІР ЕТІКТЕН ТЕҢГЕДЕЙ, ТЕМІР
ТАЯҢТАН ТЕБЕНДЕЙ ҚАЛҒАНДА Арыпашып әбден болдырғанда, титығы жеткенде. (Ертегі-аңыздарда жиі кездесетін дәстүрлі ңолданыс).
ТЕМІРДІ ҚЫЗУЫНДА СОҢ Әр нэрсені
өз уацытында істе. Шын сейісгер ат кояр,
Желіде тұрған кұлынға. Үрмац тиіс балғаны Темірдің цызу шағьінда! (О. Шор.).
ТЕМІР КИГЕН Сауыт киіп, сайман
асынған. Жарлың шашты, ңол жүрді суды
өрлей, Шаһарына жеткенше дамыл көрмей. Көкпеңбек темір киген өңкей батыр,
Тарттырып жөнеледі сырнай-керней (Абай).
ТЕМІР КӨЗДІ САРАЙ Бұл жерде ацын
абацтыны айтып отыр. Өзі залым закүншік Танып алды талайды. Көрмей тұрып
құсамын Темір көзді сарайды (Абай).
ТЕМІР ҢАЗЫҒЫ БОЛДЫ Бұл жерде
үлкен писана, арманы болды деген ұғымда айтылып түр. Ойға мырза, образға бай,
бос сөзге сараң кітап — ең үлкен арман.
Әдебиет осыны күтеді, оңушы соны күтеді.
Бел астында ма, белдер астында ма, ол ар
ман барлық калам ұстағанның «Темір цазығы» болары да даусыз (Ғ. М.).
ТЕМІР ҢАЗЫҢ ЖАСТАНДЫ Бұл жер
де хауіп-катерге басын тігіп, мацсатына
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жеткенше деген мағьінада. Тебінгі теріс
тағынбай, Темір цазык жастанбай, Ңу толағай бастанбай, Ерлердің ісі бітер ме?
(М. Ө.).
ТЕМІР Т¥ЛПАР Трактор. Кыс бойы
тынымсыз еңбек етіп, уаңыттарының көпшілігін шеберханаларда өткізген комсомол
мүшелері бәйгеге ңосар темір түлпарларын
ерте бастан
жаратып
қойған
(Ж. Жол.).
ТЕНТЕК СУ Арак-шарап туралы айтылып. түр. Тентек су құйылғанша, ңомағайларымыз казы мен қартаны жымдастыра
бірді-екілі асап та жібердік (Ң. Жұм.).
ТЕҢДІК БЕРМЕДІ Есе бермей, жеңіп
кетті. Ңазақ жолына жүгінсе, Жүніс теңдік бермейді. Заң жолы ұзаң, жеткенше
көзіне көк шыбын үймелетеді (Ғ. Мұс.).
ТЕҢЕЛІП КЕТТІ Жетілді, цатарға цосылды. Тойынған ңара і{ұс аз күнде-ақ
теңеліп кетеді (ҢЕ).
ТЕҢ КЕЛМЕДІ Пара-пар түспеді; дэрежесі маңайламады; лайыц, сәйкес емес.
Мыңтымын деп маңтанба, аісыл білсең,
Мыңты болсаң, өзіңнің нэпсіңді жең! Іші
тар, көре алмастың біреуі — сен, Ондай
кісі бұл жерге келмейді тең (Абай).
ТЕҢ КӨРДІ Ала-ңүласыз, бзрін бір re
lic, бірдей бағалады. ЖаРлықты кешіктірмей тез беріңіз, Жаманды жацсыменен тең
көріңіз. Ала ңой ңорықңаннан өзі азаяр,
Ңойшылықңа касңырды жіберіңіз (Абай).
ТЕҢ Ң¥РБЫ Жасы катар, замандас.
Алпыстың алтауында Албан өлді, Шуласып Сарыбайды жерге көмді. Ңатарлас тең
цүрбының бәрі кетіп, Ойласам енді маған
нәубет келді (С. А.).
ТЕҢ ТҮСТІ Бірдей болды, калыспады.
Раушандар жұмысқа еркекпен тең түсетін өйелдер (Б. М.).
ТЕҢІН АҢТАРДЫ д и а л. Сырын ацтарды (Гур., Маң.).
ТЕҢІЙ ТАПТЫ Өзіне лайыцты адамға
кез болды. Мына шолаң дүниеде Ер өлмейді дер едім, Тапса теңін тайласкан, Емөннен найза сайласқан, Кіжініп кекті жауына Азу тісін қайраскан (Б. Ө.).
ТЕПЕРІШ КӨРДІ © ТЕПКІ
ЖЕДІ
[КӨРДІ] © ТЕПКІНІҢ АСТЫНДА ҢАЛДЫ Сощы көрді, азап шекті. Ңиын жерде
ңысталаң сөзің өтті, Көш-жөнекей теперіш
көрсетермін (ҚКБС). Өмірден тепкі жесем,
жазығым жоқ, Еш нәрсеге көңілім болмаса тоқ. Қайта-қайта оңысам бір дұғаны,
Сөніп қалған жүректе жанады шоң (Абай).
Олар баласына ара түскен анасын балағаттап, тепкінің астына алыпты (С. О.).
ТЕПСЕҢ ЖЕР Қыратты жердің тегістеу алаңшығы. Айдап салдым жылңымды
тепсең жерге, жеңеше-ай, Сендей адам табылмас ексем жерге, жеңеше-ай (ХӨ).
ТЕПСЕ ТЕМІР ҮЗЕДІ [СЫНДЫРАДЫ]
Мъщты, мығым, берік. Олардың совхозын-
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да тепсе темір үзетін жігерлі жігіттер көп
(ЛЖ).
ТЕРЕЗЕСІ ТЕҢ [САЙ] Дәрежесі, атағы, дащы, беделі цатарлас. Айтарым бүл
байыңның қызы ұнаса, Ардақтап мен озэмын елден аса, Теңімін, терезем сай, тұғыр
етем, Түлкісін тояттаймын белден баса
(М. Ә.). Би болсаң, би шығарсың Алтайыңа, Тілімді, терезем тең, тартайын ба? Көгіңді бөктермесем, атым сенікі, Шапса да
әкең мініп байталыңа! (I. Ж.). Тобықтының шаңыраң түйесіне мініп келген құлы
емес найман, терезем тец елмін (М. Ә.).
ТЕРЕҢ БІЛДІ Жете бойлап барып таныды. Олар заманның көбін ғылымсыздыңпен өткізіп, тауарихларын терең білмей, түбі ескерусіз калып, ата-бабаларын
ақоақалдарының айтуымеи ауыз хабарынаін білгеніне канагат қылып жүріскен
(Абай),
ТЕРЕҢГЕ СҮҢГІДІ Қиыишылыцка ват
ты деген мағынада айтылып түр. Ел тереңге сүңгіді, Ңармайтұғын қалмай тал, Серпілер күн болар ма, Елге түскен ауыр хал
(Д. Б.).
ТЕР ТӨКТІ Бүл жерде еңбек етті деген
мағынада. Жоғарыда өзіміз әңгімелеген
«Павлодар» совхозындағы сәулетті клубты
салған — жастардың өздері. Өздері тер
төкті, раі{атын көріп отырған да өздері
(ЛЖ).
ТЕРІН АЛДЫ Батітады. (Атты жарату
үшін әдейі шауып, терін алу мағынасында). Шанаға салар алдында терін алып,
таң асырып, баптап беретін кісі керек болып жүр еді, Федоров Еламапнан бір кісі
тауып беруін сұрады {Ә. Н.).
ТЕРІН КЕПТІРМЕДІ Дамыл таппады,
тыным көріп жай жатпады. Бір кептірмей
терімді, Күн батканша шабамын, Әрлі-бері далпылдап (Абай).
ТЕРІН САТТЫ Күшін, кайратын еңбекке жүмсады. Пайда деп, мал деп туар ендігі жас, Еңбекпен терін сатып түзден жимас. Мәліш сауда сыңылды күлкі сатып,
Алса ңоймас, араны тағы тоймас (Абай).
ТЕРІС АЗУ Қырсың, цыцыр кісі тура
лы айтылады. Мынау бір теріс азу болмаса еді,— деді Олжабек ішінен (Ғ. Мұс.).
Бұрын орталарынан Кеңгірбайдай теріс
азу мыңты биі шыққан ел (М. Ә.).
ТЕРІС АЙНАЛДЫ [АЙНАЛЫП КЕТTI] Бетін бүрып, сырттады, царсы болды.
Бір сөзге келмей, теріс айналып шыға ке
лер ңылт етпе бала (AT).
ТЕРІС БАТА к ө н е . Қарғыс, лағынет.
Теріе бата, осылайша қатты сөзбен, Тамам боп аңырында сөз басылды. Кетпеді
һарун даусы жаңсы, жаман, Түбінен терезенің біраз заман (Ш. Б.).
ТЕРІС ҢАБАҢ БІЛДІРДІ Ө ТЕРІС
КӨЗБЕН ҢАРАДЫ © ТЕРІС КӨРДІ [ҢАРАДЫ] Жаратпай, үнатпай царады; оң
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царамады. Жаңа оқу, ескі оқу деген талас
жоқ, ешкімге де теріс көзбен царамайды
(«Айқап»). Ноғайбай мырза шіренген,
Домбыра алған бұл кім? — деп, Теріс
көзбен царады (К. Ә.). Абай анық теріс
көріп, үнсіз ғана бас шайқады (М. Ә.).
Болмашыға теріс цабац білдіре салады.
Көңіл тоірамы тұраңты емес (AT).
ТЕРІС СЕРМЕДІ Теріс жолға салды:
Сортаң жерге қаң тұрып, Су ішуге келмейтін, Сараң байға бак тұрып, Ңолынан
кайыр бермейтін, Ңыртиғандар бек болды, Елді теріс сермейтін (Д. Б.).
ТЕРІСІ КЕҢ [КЕҢ KICI] Етек-жеңі
мол, ац пейіл адам.
ТЕРІСІН БІТЕУ СОЙДЫ Қатал болды,
аямады, рацымсыз болды. Айбынды Орақ,
ай Орақ, Ңарт бурадай қарлы Орақ, ¥рысқан жауын ойды Орақ, Терісін бітеу сойды Орақ (Н. Б.).
ТЕРІСІНЕ СЫЙМАДЫ Қатты ашуланды, долданды, булыға, жарыла ашуланды.
Болыс терісіне сыймай жарылып кеткелі
тұр (С. К.).
ТЕРІСІН ТАСПА-ТАСПА ҢЬІЛДЫ
¥рып, етінің тілім-тілімін шығарды. ТеріңӘі таспа-таспа цылып, ңатты жазамен өл-.
тірермін — деді (БЖ).
ТЕРКИН ТЕСПЕЙ СОРДЫ Арамдыцпен жеп цойған кісі туралы айтылады.
ТЕРІСІ ТАР 1. Ашуланшац, беттен ала
түсетін жеңіл мінезді (кісі). 2. Віреудің
болғанын көре алмайтын (кісі).
ТЕРІСІ ТАРЫЛДЫ [ТАРЫЛЫП КЕЛЕД1] Ызасы келді, ашуланды. Айтңожаның қулығы сені елірткеін, Бір дем салоа,
күшіктей соңына ерткен. Менің терім тарылып келе жатыр, Бұрын кісім емес ең
жалғыз шерткен (Абай).
ТЕРІ ТАРАМЫСЫНА ІЛІНДІ Мейлінше аръщтап, жүдеді. Дәл ооы күндерде
Мағаштың науқасы да оны меңдеп, жеңіп
болған еді. «Ңатты әлсіреп, тері тарамысына ғана ілініп қіалды. Бой ұсынып кетті» деген ажал лебіндей суық хабар оның
әр тараптағы жақындарына, туыстарына
түгел жеткен (М. Ә.). Өлімші боп зорға
жетті... Аты болса, о да тері тарамысына
ілініп жүз рет болдырып, зорға жеткен
(М. Ә.).
ТЕСКЕН ТАУ ӨТІП КЕТТІ 1. к ө н е.
Айдалып кетті, жер аударылды, алыс
жерге айдалды. Тескен тау өтіп кетсем
де, мен оның көзіне айтам (AT). 2. Өте
алысца, циян шетке кетті. Бұл маңға
сыймайтын болған соң, Балуан тескен тау
өтіп кетті,— десті біреулер (С. М.). Тескен
тау өтіп кетпесем, тыныш ңоятын емессіңдер! — деді Бұзаубаң (С. С.).
ТЕСІК МОНИІАҢ ЖЕРДЕ ҚАЛМАС
1. Асыл зат жерде жатып цалмайды, керексіз боп цалып цоймайды деген мағы
нада. Сөзді үғар осы күнде кісі бар ма?

Демеймін жалпақ жұртка бірдей жағар.
Жазған соң жерде цалмас тесік моншац,
Біреуден біреу алып, елге тарар (Абай).
2. Көбіне цыз орнын табады, теңін табады
деген мағынада цолданылады.
ТЕСІК ӨКПЕ Қиыншылыцты көп көрген, көнбіс, кедей кісі. Наданды әркім
жейді, нандай илеп, Жыртңыш ілген үйректей тірі жүндеп, Өгей бала секілді
тесік өкпе, Жалғанда теңдік көрмей, жаны
күймек (С. Т.).
ТЕТІГІ АУЗЫНДАҒЫ КІСІ д и а л. Ақ
көңіл. Кәдірдің тетігі аузындағы кісі ғой
(Ңос., Жан.).
ТИЕГІ АҒЫТЫЛДЫ Бүл жерде түйіні
шешілді, беті айцындалды деген мағынада. Екі-үш күннен бергі жанын қинаған
күйзелістің тиегі ағытылып кеткенде коп
ке дейін өксігін баса алнады (Т. А.).
ТИЕК БОЛДЫ Дәнекер, сүйеу болды,
дем берді. Ал, елге келген жазушы талай
тамаша бейнені табады. Талантқа тиек
болатын талай адамдармен кездеседі
(Ә. Н.).
ТИПЫЛ ҢЫЛДЫ Жоц. цылып жіберді.
Шарықтап көкте жүргенде, Жауға келіп
төнгенде, Типыл кылар бомбамен, Сазайларын бергенде, Самолеттің төсіне Тиді
бір оц оқыстан (Н. Б.).
ТИТЫҒЫ КЕТТІ [ҢҰРЫДЫІ © ТИТЫҒЫНА ЖЕТТІ Әлі әбден цұрыды, шамасы
цалмады, күші бітті. Ңұтылам деп қіаңпаннан олай-бұлай бұлңынды, Титығы кетіп
залымның Тілерсегі ңырңылды (О. Ш.).
Әлі жетпей алысып, Дөңгеленді өмірі,
Титығы цүрып әлсіреп, Таңалғанда өлуге
Оғын ұстатып бекінді (С. Кер.). Күнде
тонау, шабыстан Ел титығы цүрыды. Мал
мен жаннан түңілді, Жер мен судан ңуылды (Жамбыл).
ТИШ АЛДЫ Шауып алды. Нұрлан
болыстың елу жылңысын Тұрлыбай тал
түсте тиіп алып, теңдік бермей кетті
(Ғ. Мұс.).
ТИІП КЕТТІ д и а л. Жолытып кетті.
Мен сізге тиіп кетейін деп кёліп ем (Қос.,
Жан.).
ТИІСЕРГЕ [ҰРЫНАРҒА, ¥РЫНУҒА1
ҢАРА ТАППАДЫ Кімге соцтығарын білмеді; біреуге тиісуге ілік іздеді. Таңертеңнен бері тиідерге цара таппай жүрмін
(AT). Үрынуға цара таба алмай жүрген
өңкей есектер. Солай екен деп коя ңою
қайда? (С. Т.). Ертеден бері үрынарға ца
ра таба алмай, іші пысып зерігіп отырғандай, бірден бұларға тиісті (Ә. Н.). Ін
аузындағы егеуңұйрың тышқанша жылтыңдап, көзі ойнақшып, үрьінуға цара та
ба алмай, аузындағы насыбайын іргеге
шырт-шырт түкіре береді (С. О.).
ТИЯНАҢҢА КЕЛДІ © ТИЯНАҢ ТАПТЫ 1. Бір байламға, шешімге тоцтады.
Не де болса, бір тиянацца келіп, басаяғын көмкеріп, ал, халайьщ, ендігі төре-
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шісі өздерің болыңдар деп, жүртшылык қылды қазан бұзарлар момын шаруаның
талкысына ұсынған (Б. С.). Мұрат та ба- тоғьін шащап, үрейлендіріп ңояды (С. М.).
сын әурешілікке салмас деп, ол көңіліне 2. Қан-жынын араластырды. Бағымда
тиянац тауып жүрді (Т. Н.). Осылай жа- тұрған атты міне шауып, тоғын шайкады
зылған шығарма «Тартыстағы» талаптың (AT).
қаншалың тиянац татщанын жарңыратып
ТОЗАҢТАН ҢҰТҚАРДЫ д і н и. Азап,
көрсетеді (М. Ң.). 2. Орын тепті, түрацта- киыншылыцтан
азат етті. ¥жмақңа тура
ды. Жасгай кезіп-кезіп, ооы соңғы жыл- бастайтын Ел серкесі көсемге, Қүтцарадары ғана тиянац тауып, ауылда тұрып тын тозацтан, Шариғатқа, шешенге (Д. Б.).
калды (AT).
ТОЗ ТОЗ БОЛДЫ [ЕТТІ, ҢЫЛДЫІ ©
ТОБАН АЯҢТАНДЫ Жай кимылдады
деген мағынада айтылып тур. Алдымызға ТОЗ-ТОЗЫН ШЫҒАРДЫ © тоз-тозы
шай келді. Май келді. Әбден сазартып, ШЫҢТЫ © ТОРҒАЙДАЙ ТОЗДЫ Жанжай келді. Әншейінде сыпылдак Күләйім жацца бет-бетімен бытырап, цацғып, тентіреп кетті. Ңыдырбаев келе калды да,
бұл жолы тобан аяцтанып жүр (ЛЖ).
Ңарасайдың асты-үстіне шыңкан сиякты
ТОБЫН ЖАЗБАДЫ Вірлікте болды. болды. Рақымға көтеріп тіккендердің көбі
Сол жолымен келеді еркін басып, Ерікті доптай домалап, тоз-тоз боп кетті (Б. М.).
ел еңбекте жазбай' тобын (Ә. С.).
Сұм патша тоз-тоз цылып есіл елді, Талай
ТОБЫРШЫҒЫ ТҮСТІ Таянышы, тірегі дыршын өмірді текке қиды (К. Ә.). Ңойтайды. Ңартайғанда мал кетсе, Әл-аука- лар бөлініп кетуі мүмкін, мына айнала,
ты бітеді. Басынан дәулет кетеді, Тобыр- жортып жүрген қасқырлар тоз-тозын шығарады (ЛЖ). Айдауға кеткеп Балағаз
шығы түскен соң (Д. Б.).
үйінің жетім-жесір болған бала-шағасы
ТОҒЫЗ Т¥РЫП, ТОҢСАН ТОЛҒАН- торғайдай тозып жүргенін де жасырмаДЫ © ТОҒЫЗ ТОЛҒАНЫП [Т¥РЫП1, ған (М. Ә.).
ТОҚСАН ОЙЛАНДЫ Тебірене ойланды,
ТОЗЫҒЫ ЖЕТТІ [АСТЫ1 Әбден ескіржан-жацты царастырды.
ді, көнерді. Істеушілердің ұялатын-ұялТОҒЫЗ АЙЫП ТАРТТЫ Айыптьщ ец майтынын білмейтін, тозығы асцан соң,
үлкенін төледі. Қорғады мұны халық, уақыты жеткен соң, айтпай болмайды
азарлады, Әркім-ақ тұс-тұсынан бажаң- (Қ. Ңуан.). Үстінде тозығы жеткен ескі
дады: «Кесілсін ердің ңүны Ңұлагерге! пальтосы бар (Б. М.).
Тартатын тоғыз айып сазаң бар-ды!»
ТОЙ БАСТАДЫ Жиын-тойды ән-өлең(I. Ж.).
мен бастау салты. (Ңыз ұзату тойында
ТОҒЫЗ [ТОҢСАНІ ЖОЛДЫҢ ТОРА- ұзатылатын қыздың тұсына келіп, дәстүр
БЫ [ТОРАУЫ, ТОҒАМЫ] Сан жолдың бойынша бір жігіт өлең айтатын болған.
түйіскен, көп жолдың үласып, тоғысцан Бұл «той бастау» деп аталған). Бір ақын
жері. Ңостанайдың ңобаны Ңотарыла кұй- той бастады домбыра алып, Тыңдады
ылды. Тоғыз жолдың торабы Тоғысты да жиналған жұрт ңұлақ салып, Байлығын
түйілді (С. Мәу.). Токсан жолдың торабы, Медетбайдың баян етіп Тастады біраз
Аймағымды орады, Осыған көңіл толады, жерге алып барып (М. С.). Бастайын тойАйшылық жолға бір түсте Алып жетіп дың басын той қылған кыз, Тойына бұі{а,
барады (Н. Б.).
тана сойғызған қыз (Айтыс).
ТОҒЫЗ КӨЗДІ КІРЕУКЕ Эпостык
ТОЙ БАСТАР Той бастаған кісіге бежырларда кездесетін батырлар киімінің рілетін кәде-сый.
бір түрі.
ТОЙҒАН ҢОЗЫДАЙ Өте эдепті, артыц
ТОРЫЗ ҢАТЫННЫҢ ТОЛҒАҒЫ ҢА- кылығы жоц, жуас. Тойған козыдай мопТАР КЕЛДІ Ңат-цабат шаруаға килікті, момақан (AT).
жүмыс басты болды деген мағынада. ТоТОЙДА БИЛЕП, ТОРҚА КИГЕН Жай
ғыз цатынның толғагы катар келіпті ғой
біреу емес, өнерлі деген мағынада айты
бүгін (AT).
ТОҒЫЗ ҢЫРЛЫ, ТОҢСАН [Б1Р] СЫР- лып түр. Мен ңарапайым ешкі емеспін,
ЛЫ Өте тапцыр, өнері мол, икем-орамы Тойда билеп, торца киген ешкімін (ҢЕ).
ерекше ацылды кісі туралы айтылады.
ТОЙДАН ТОБЫҢТАЙ Тойдан аз да
Ахмет бас болған жерде бас болып, жас болса сыбаға тисін деген мағьінада.
болған жерде жас болып, мае болған
жерде мае болып, тоғыз цырлы, тоқсан
ТОЙ ДЕСЕ, ҢУ БАС ДОМАЛАЙДЫ
сырлы жігіт ағасы деуге лайың болып Елдің тойға деген цүмарлығын, кәрі-жас
жүрді (С. Т.).
түгел аттанатынын білдіру үшін айтыла
ТОҒЫЗЫН ТОНДЫҢҢА КЕЛТІРІП ды. Уа, жарандар, кұлак сал, ШөмекейТТТТТТ д и а л. Шамадан тыс көп ішті дің тойы бар. Той десе, цу бас домалар,
(арац-шарапты). Тоғызын тондыцца кел- Ңыз-бозбала ңужаңдар (М. Ә.).
тіріп ішетін еді, әзір қойды (Турікм.:
ТОЙДЫҢ БОЛҒАНЫНАН БОЛАДЫКрасновод., Бекд., Ңулы, Ңиян.).
СЫ [БОЛАДЫ ДЕГЕН1] ҢЫЗЫҢ ҚуанышТОҒЫН ШАЙҢАДЫ 1. Шырцын алды, ты жағдайдың болғанынан гөрі дайындыц
■берекесін цашырды. Кейбір Теміртас сы- кезеці цызыц деген мағынада

тоиың
ТОЙЫҢ [ТОЙ] ТОЙҒА ¥ЛАССЫН1
Той артынан той болсын деген мағынада
той жасаушы кісіге айтылатын цүттыцтау, тілек.
ТОҢАЛ ЕШКІДЕЙ ҢЫЛДЫ Жатсынып, жатырцап, бөтенсіп, жамансып, бэрі
түртпекке алды деген мағынада. Жазғанды сонша іліп-ңағып, тоцал ешкідей цылдыңдар-ау (AT).
ТОҢАЛ ҮЙ Кііикене, жаппа үй. Ңаламүш көшенің екі бетіндегі алшақ салынған тоцал үйлердің ортасымен колхоз
басқармасына келе жатыр (Т. А.).
ТОҢ ЕТЕРІ Қыскасы, түжырымы. Тоц
етерін айтты, не керек? Шөп жиюсыз жа
тыр. Ңайтарып бер адамдарымызды. Тойғарина мықты болса, өнерін өзі істеп
көреетсін (М. И.).
ТОЦМЕЙІЛ ТАРТТЫ Көцілі орньщты
деген мағынада.
ТОҢСАН АУЫЗ СӨЗДІҢ ТОБЫҢТАЙ
ТҮЙІНІ БАР © ТОҢСАН ОЙДЫҢ ТҮЙІНІ
Тоц етері, түжырымы бар әңгіменіц тоцтар жері. Тоцсан ауыз сәздің тобыцтай
түйіні бар (Мақал). Күдері сол бір әңгімеден кейін тағы да көп ойланып, тоцсан
ауыз сөздің тобыцтай түйінін іздеді. Ол
түйін — коллективті тыңдай біл (М. И.).
Токсан ауыз сөздің тобыцтай түйінін айтсақ, әрбір кештен жастар көңіл гүлдерін
ашып, мәдениетті дем алуға тиіс (ЛЖ).
ТОҢСАН БАУЛЫ АҢ КӨБЕ Эпостыц
жырларда кездесетін батыр киетін сауыт.
ТОҚТАСЫП ҢАЛДЫ Жасы жетті, цартайды. Ол ңазірде тоцтасып цалды, бет
терісі қыртыстанып, бұрынғы сұп-сұ-р, сиықсыз өңі мейлінше алапестенген (Ғ. С.).
ТОҚТАУ АЙТТЫ [САЛДЫ] Жүбатты,
көцілін басты. Үялып жылағанда уәзір
мен бек, Тоңтатты тоцтау айтып жалынып көп, «Рүстемді осы жылы өлтірмесек, Несіне жүрміз,— десіп — еркекпіз
деп» (Т. I.). Кеше арыстай ұлы Әбен өліп,
Сейфулла мен Жамал күйзеліп, ңан жұтып отырғанда, бүларға көңіл айткан,
тоцтау салған жан болмады (С. Тал.).
ТОҢТЫҢ ТАРТТЫ Жас баланыц ернін пырылдатып ойнауы. (Ескі наным
бойынша баланың, нэрестенің тоңтың тартуын елдің тоңшылығына, жаңсы ырымға жорыған).
ТОҢТЫ ҢЫСЫР ҢАЛМАЙТЫН ЖЕР
Оты-суы мол, берекелі жер. Тоцты цысыр
цалмайтын жер екен (ШС).
ТОҢЫЛДАҢТЫҢ ТӘУБЕСІ Тиянацсыз ант, бос уәде, шығарып салма сөз.
ТОҢЫМЫ КЕППЕС Дамылсыз жортуылшы. Сен Ңанжығалы Бөгенбай, тоцымы
кеппес ұры едің (Б. Ң.). Жолдаеым жас
кезінде жортуылда көп жүріп, жеті қараңғы түнде адаспайтын, тоцымы кеппес
жортуылшы болыпты (X. Ә.).
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ТОҢЫМ ҢАҒАР [ҢАҒАР ЖАСАДЫ]
к ө н е. Жол жүретін кісіге жолы болуын
тілеп, жүртца беру үшін жасайтын тамац.
Ертең ұлы дүбірге мені аттандырып, тоцым цағарын сен жасарсың,— деді Сәкен
(С. Тал.). Жолға тұңғыш шыңңан баласына кәрі әже тоцым цағар жасады (AT).
ТОҢЫП БІЛГЕН Көңілге түйген. Қазақта кандай кыз бар оңып жүрген, Жандыны жансызбенен тоцып білген? Деп
айтар: «Ана біреу маржа бопты», Окыған
талапкері болса көрген (Б. К.).
ТОЛАРСАҚТАН СУ [ҚАН] КЕШТІ
Қиыншылыц күнді басынан өткізді, ауыр
жағдайға төзді. Толарсағынан су кешкен,
ұйқысы ңашқан ерлер жүріп келе жатып
калрып кетеді. Кейбіреулері мае адамдай
теңселіп барып, сүрінгенде ғана көзін
ашып алады (Ә. Ш.).
ТОЛАС ТАППАДЫ Бэсеңсімеді, толастамады. Түн бойы толас таппай сабалап
жауған жауын таң сыз бере әрең басылды (С. Сей.).
ТОЛҒАҒЫ ЖЕТТІ 1. Екі кабат әйелдің айьі-күні толды, босанар уацыты болды. 2. Кезеңі, уацыт шамасы болды; cart.
орайы келді.
ТОЛҒАЙДЫ ДА, САРНАЙДЫ © САРНАЙДЫ ДА, ЗАРЛАЙДЫ Ескі әдебиетте
кездесетін тіркес. Қайғьі, цасірет, зар еңіреу мағынасында айтылады.
ТОЛҒАН ТҰЛЫПТАЙ Күжірейген,
дөцкиген кісі. Адам ба осы, мал ма осы?
Не мақұлық? Аң ба осы? Адам деуге түрі
жоқ, Пішіні үрген ңуықтай, Дене толған
түлыптай, Дерт алғандай сұры жок (I. Ж.).
ТОЛҒАП ТАРТТЫ [ТАРТЫП ЦАЛ
ДЫ] Садацты кере тартып атты. Садаңты
ңолға алады, Толғап тартып цалады (ҚЖ).
ТОЛҒАУ САЛДЫ Қатты тебірентті,
ойға цалдырды. Әуелде кірдің түсіме, Ортақтасып өміріме. Толғау салып ішіме,
Сол түнде-ак жаңтың көңіліме (Абай).
ТОЛҒАУЫ ТОҢСАН ҢЫЗЫЛ ТІЛ Бүл
жерде ацын тілдің таңғажайып цүдіреті
туралы айтып отыр. Толғауы тоцсан цызыл тіл, Сөйлеймін десең өзің біл (Абай).
ТОЛҒАУ ТОЛҒАДЫ Жыр шертті. Аррымаң жақсы ат мініп, Жеке шығып
елімнен, Толыксып толғау толғамас, Іштегі қызған басылды-ау (М. Ө.).
ТОЛҢЫН ҮРДЫ Қүбылып-цүлпырыП'
сүйкімді көрінеді деген мағынада. Етіндей
жас баланың білегі бар, Ажымсыз ақ
саусағы іске ыңғайлы. Ңолаң кара шашы
бар жібек талды, Торғындай толцын үрып
көз таңдайды (Абай).
ТОЛҢЫП ОТЫРДЫ д и а л. Толып, иін
тіресе отырды. Киіз үй толцып отырған
халың екен (Шығ. Ңаз., Болын.).
ТОЛЫНЫ ШАЙҢАП ТӨККЕН Бүліншілік салған, ырысты кетірген. Елді судай
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сапырып, Белшесінен батырған. Шілдеде
мұзды ңатырған, Толыны төгіп шайцаған
(Д. Б.).
ТОМАҒА Т¥ЙЫҢ Томсарып, көпшіліктен шеттеп жүретін, сөзге араласпайтын кісі туралы айтылады. (Құстың басына кигізетін тұйықталып істелген затты
«томаға» дейді. Томағаны ңыран құс кез
келген дараға дамылсыз талпына бермеу
үшін кигізеді. Томағаны ңыран (қара көзді) ңұсқа салады, қаршығаға (шегір көзге) салмайды. «Томаға тұйық» деген фра
за осы сөзбен байланысты шығуы ыңтимал). Бұрын жиында тартынбай, кең
отырып бұйырушы еді, ңазір томаға тұйык, бұйрьщпен сөйлесуге қалғандай екен
(Ғ. М.).
ТОМПАҢ ҢАҢТЫ Томпаңдады, астыүстіне түсті; бәйек болды. Әлгілер «тілші»
деген соң, томпаң кағып, төсегін салып,
тапыраңтап қалады (ЛЖ).
ТОМП [ТОП] ЕТКІЗДІ Оп-оңай жыға
салды деген мағынада. Шайда да шара
таппай тұрды жерден, Түрғаннан Кей-қысырау тұтып белден. Адырып, айналдырып төбесінен, Тымаңтай томп еткізіп
жерге берген (Т. I.). Сырттай тұр ем. Артымыан екі-үшеуі келіп, көтеріп ала жөнелді. Ңарасам, өзіміздің тракторшылар.
Топтың ортасыыа апарып топ еткізді (ЛЖ).
ТОН ЖАМЫЛДЫ © ТОНЫН АЙНАЛДЫРЫП КИДІ Арам, бүзъщ ниетін бүркемеледі,, адал адам сияцты болып көрінді
деген мағынада. Осы біздің ішімізде қан
ішерлердің тыңшысы тон жамылып жүр
ме деген ой келе береді. Кім де болса, өте
тәжірибелі, мұндайдың талайын басынан
кешірген адам (Ә. Ш.). Естеріңде болсын,
мәжілісте кілең кедейлер болу керек, байлардың бұл уақытқа шейін тонын айналдырып киіп арамызға кіріп, алдауы жеткен (Б. М.).
ТОННЫҢ ІПІКІ БАУЫНДАЙ Өте жакын, өз адамындай. Біреулерді тонның
ішкі бауындай көріп, жаңын тартады
Ахмет (Т. НО
ТОЙ ПІШТІ Сырттай жобамен. солай
болар деген болжау айтты. Деді ол сүйсін,
ңұшсын, жасын сыңсын, Иланба ант-су
ішсін, түлан түтсын, Тон пішіті мен өзімше, ізін баңсам, Оск ғой — тілейтіні ңызғаныштың (М. Әл.).
ТОНЫ КЕЛТЕ [ҢЫСҢА] Кедей, кемтар. Ңожаш та Серғазыдан сыр жасырған
жоң, Ғайшаны көргенкен ғашың болып,
айттырайын десе, тоныныц келтелігіне
жазып жүргендігіне дейін айтып қамығыңқырады (С. К-).
ТОНЫНА СЫЙМАЙДЫ Өте мактаншац деген мағьтада. (Кейде «шапанына
сыймай отыр» деп те айтады).
ТОНЫ ТОЗБАЙДЫ, АТЫ АЗБАЙДЫ
Аш-жалаңаш болмайды, цатардан цалмайды. Адал еңбек ет, еңбегің зая болмайды.
Тоның тозбайды, атың азбайды (ҢЕ).

ТОП

ТОҢ МОЙЫН 0 ТОҢ-ТОРЫС Ырыща
көнбес, томыръщ мінезді кісі туралы. Жеңілуі үшін оның дәрменсіз, тоң мойын
болуының керегі жоқ (М. Ң.). Әйтеуір,
тоң мойындыц мінезің кек ат пен менің
сорым-дары. Тым болмаса ңасыңдағы жасауылға жалынсаң негылады (I. Ж-). Ңайсыбір адамның тым жаңсы ісін тоң-торыс
мінездері жокңа шығарады (AT).
ТОҢ МОЙЫН МІНЕЗ, ТОМЫРЫҢ СӨЗ
Жат мінез, ерсі цылыц, дөрекі сөз. СеыІ
ұзатар тойыма тоц мойын мінез, томырыц
сөздер араласпауы керек (Ә. Т.).
ТОҢ СИРАҢ БОЛЫП ОТЫРМЫН Отын
болмай, тоңып отырмын.
ТОҢ-ТОРЫС КЕТТІ Цырын кабак, ерсі
мінез көрсетті. Жөнімде жұмысыңыз болмасын, өз жөніңізді біліңіз,— деп Маржанкүл әдейі тоң-торыс кетті. Екеуінің
арасы алыстай берді (Ж. Ж.).
ТОПАЛАҢҒА САЛДЫ Опыр-топырға
араластырып жіберді. Бұл сөздеріңді хан
я ханның уәзірлері естісе, мынау болып
жатқан топалаңға салып жібереді (ҢЕ).
ТОПАЛАҢ КЕЛГІР! Қойға айтылатын
царғыс. («Топалаң» — ңойда болатын, цой
малын ңыратык ауру). Әй жүгермек, қайтар, ана топалаң келгірлерді! (AT).
ТОПАЛАҢЫ ШЬЩТЫ Опыр-топыр
цырғын болды. Таң агқанша топалаңы
шығып, бірін-бірі қырумен болды да, таң
ата түріктер қашты (МБТ).
ТОПАН СУ Ескі діни үғым бойынша
«жер жүзін сел басу» мағынасында айты
лады. («Топан» — парсы сөзі, тасқын, сел).
Әне, топан суы дүние жүзін қаптап, сыр
әлемді ағызып, ягердің жеті ңабат астына
түсірген (3. ПІ.).
ТОП БАСЫ Қауым басшысы деген мағьмада. Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі
ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш-ңонды болса, даужанжалды болса, билік соларда болады
екен (Абай).
ТОП ЖАРҒАН ШЕШЕН © ТОПТАН
ОЗҒАН ДІЛМАР Өрен жүйрік сөз шебері.
Кедейден де талай топ жарған шешен,
цол бастаған батыр, ел ұстаран билер
шыңқан,— деді жылпос Жақып (Ғ. Мұс.).
Исатай ділмар еді топтан озған, Нар еді
бэйтерекке басын созған. Кешегі Исатайдың арқасында Ие еді ен дэулетке басыбайлы (Ш. Ж.).
ТОП ЖАРДЫ © ТОПТАН ОЗДЫ
Жұрттан асты, елден ерек шъщты. Жасынан топты жарып сері жүрген, Жүлде
алып әнші, аңын серігімен, Күресте ңұдіретті Сымекеңді, Кереку, Баянауыл бәрі
білген (Ң. Б.).
ТОП ЖАСАДЫ [ЖИДЫ, Ң¥РДЫ]
Ниеттес, пікірлес, жацтас кісілерді ұйымдастырды, шоғырлады деген мағынада,
Сырттансынбаң, ңусынбаң, өршеленбек,
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'Сыбырменен топ жасап бөлек-бөлек. Арамдықпен бар ма екен жаннан аспаң, Өзімен-өзі бір күн болмай ма әлек? (Абай).
Жод деп едің керегің, Ton жиып ең бір
бөлек. Кезек келер демедің, Ендігі керек
ңай керек (Абай).
ТОПҢА САЛДЫ Көптің талцысына
жіберді.
ТОПСАСЫ БОСАДЫ Көңілі, иі жібіді.
Сәуле бұл сөзді елжірей, егіле айтып еді,
Мыркалдың топсасы лезде босай калды
(Ә. Ә.).
ТОПТАН ТОРАЙ ШАЛДЫРМАС [БЕРМЕЙТШ] Дес бермейтін өрен жүйрік деген
мағынада. Ңас шешеннің белгісі Топтан
торай шалдырмас (ШС).
ТОПЫРАҒЫ АУЫР Салмацты, сабырлы деген мағынада. Ңысқасы, Хамит
топырағы ауыр адамдардың сапына жататын-ды (Ң. Жұм.).
ТОПЫРАҒЫ ЖЕҢІЛ © ТҰЗЫ ЖЕҢІЛ
Сөзге, атацца іліккіш кісі туралы.
ТОПЫРАҒЫҢДЫ ЖЕРІҢНЕН Б¥ЙЫРТСЫН! [ЖАЗСЫН!] Өз жеріцде, туған
еліңде дүние сал деген мағынада айтылады. Уа, Ңозыбай, дөм-тұзыңды елден жазсын, Топырағыңды жеріцнен жазсыні
(ШС).
ТОПЫРАҒЫ ТОРҢА БОЛСЫН! д і н и.
Жатцан жері жацсы болсын деген мағынада дүни-е салған адамға айтылады.
Тыңда мұны ңұлақ can, Артың туған үздік-ақ. Топырағы торца боп, Жарылқасын
жалғыз хаң (ШС).
ТОПЫРАҢ БҰЙЫРДЫ Жерленді де
ген мағынада. (Бұл көбіне белгілі бір
жерде дүниеден қайтты деген ұғымда цолданылады). Жаңа ашылған жауңазын,
Ңапыда етті жау жазым. Көктемей жатып
қиылды, Жат жерден топырак бүйырды
(М. Әл.).
ТОПЫРАҢ САЛЫСТЫ Көмісті. «Әлде
кайтеді» деген хауіппен топырак салыспац боп, Жэутік бастаған үлкендер тобы
жұптарын жазбай Ңосай үйінің маңынан
ұзамаған (К. О.).
ТОПЫРАШ-ТОПАС КҮШЕГЕН Бұл
жерде қуат, қайрат цылары жоқ, озары
жоц, жаман-жэутік деген мағынада. Төрдегі өңшең отырған Топыраш-топас күшеген, Жау айдынбас күшінен, Ел түңілген
ісінен (Д. Б.).
ТОРҒАЙ ШЫРЫЛДАҒАНДА Таң алдында, күс сайрағанда.
ТОРҒА ТУСТІ Еркінен айрылды, кіріптар болды, цамауға алынды. Ac емес
жегендері ңыздың дерті, Ңыз сорлы торға
түсті болмады еркі (Д. Е.). Баулыған балапандай ңұсым едің, Дәм айдап түзден

торға түсіп едің. Ңұрт жесе қызыл шешек, не амал бар, Тағдырдан жаңа түлеп
ұшып едің (Ә. Тәң.).
TOP ЕТІНЕН АРЫЛДЫ Жүдеді, арыцтады, таралды. Ңайғыменен кан жұтып,
Аккенже байғұс торыңты, Top етінен арылып, Өлер халге жолықты, Жайнаган сұлу
ажары Топырақтай болыпты (Н. Б.).
ТОР ЖАСАДЫ [ҢҰРДЫ] Қастыцпен
тосцауыл, кедергі, бөгет болды. Рас сөзге
ор казып, тор жасамац не деген нысап,
құры өзімшілдік, Әрбір өзімшілдік —
әрбір адамды бұзатын фиғыл (Абай).
ТОРҢАЛЫ ТОЙ, ТОПЫРАҢТЫ ӨЛІМДЕ* к ө н е. Бұл фраза цазацтың бір цуаныш, бір цайғы дегенде, ағайынның ат
салысып, түтас ауыл, рулы ел болып
ұрандасып, баталасып, сол цуаныш пен
цайғыны бірге атцару салтын білдіреді,
(Торқалы той да, топыраңты өлім де ағайынға үлкен шығын, көп салық салады.
«Ағайын бір өлі, бір тіріде» дегені содан.
Өйткені торқалы той, топыраңты өлім
үстінде қазақтың бар салт-ырымдары аталатын, жасалатын болған. Барша ырымсалт, жол-жора осы екеуінен шығып, осы
екеуіне оралып отырған). Біреудің ағайыны торцалы той, топырацты өлімде, адалдық, берекеде алысуға табылмай, барымта алалық, ұрлың десе, табыла қоятыны
ңалай? (Абай). Әншейінде қаншалык
ңиянкескі араз боп жүрсе де, «торцалы
той, топырацты өлім дегенге» келгенде,
араздьщ ұмытыла тұратын (М. Ә.).
I. Торңалы той. Үлкен той-мереке.
Бұрынғы кезде жасау-жабдығы, тарту-таралғысы, жол-жоралғысы, сый-сияпаты
мол, ойын-сауыц тамашасы үлкен тойларды осылай атаған (Ториалы тойдың сылтауы бұрынғы кезде көбіне сырт жауды,
шапңыңшы жауды жеңу салтанаты, жаудан байырғы ата-мекенді босатып, туған
жұртңа ңіайта келу, айрылысңан елдің
ңайта табысу қуанышы, таңдап дыз айттырып, қыз беру салты болған. Мұның
бәрінде, «той тондынікі, ас аттынікі»,
«тойға барсаң тойып бар» — деген мақалдарынан көрінетіндей, торңалы той жасанган, салтанаттың жиыны болған, өрелі мен
өнерлінің, бардың, тондының жиыны бол
тан. Ңазіргі кезде бұл фраза «үлы жиын»,
«ұлы мереке», «ұлы той» -— деген фразалармен ңатар жұмсалады. Яғни ңалың
кауымның ортақ қуаныш тойы, Үлы Ок
тябрь мейрамы, 1 Май мейрамы, 9 Май
жеңіс күні сияңты ұлы салтанат күнінің
баламасы ретінде келе береді). Бұрын бұл
фраза торңалы топыр той деп те айтылған.
Торцалы топыр тойында. Топ бас досдан
ойында, Ңасқа-жайсаң алдында Ton жиынды дулаттым (Д. Б.). Оразбек пен
Жұбаныш, Торцалы тойға шакырмай,
Мен сендерге нағылдым? Жігіттерде әдеп
жоң (К. Ә.). Туған жердің әр ңызығы тар-

* «Торңалы той, топыраңты өлімде» фразасына қатысты материалды Ң. Өмірәлиев дайындады.
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тады. Жүргім келеді тойларында торцалы.
Керекулік ағайындар ортаңа, Келдім жетіп өлеңдетіп мен тағы (Ң. Ы.). Торцалы
той, Тұмарлы жүйрік (Макал).
Аты бар тойлар не тойшыңтар, кішігірім жиындар:
Балаға байланысты тойлар: ♦ кұрсақ
той (әйелі екі цабат болғанда жасалады);
шілде күзет (бала туғанда жүрек жарды
цуанышпен жасалатын тойшыц жиын);
шілдехана той (бала цырцынан шыкканда
цырыц цасыц шілде суымен жуып, карын
шашынан бір тал кесіп, ырым жасайды,
осыған той цылады); бесікке салар; бесікке салар той (баланы бесікке бөлеу,
бесікке жатқызу тойы); тұсау кесер той
(бала жүре бастағанда «жығылмайтын,
сүрінбейтін болсын» деген ырыммен жа
салады)-, сүндет тойы; атқа мінер, тізгін
ілер тойы. Бұлардың бәрін ңосып ұл тойы
деп те атаған.
Кейінгі кезде шыңқан
мектепке ба
ру тойы; мектеп бітіру тойы; әскерге
шақырылу тойы; әскерден оралу тойы
деген жаңа тойлар бар.
Ырым-салт жиындары: Тоқым қағар;
бастаңғы. Мұны көбіне токым ңағарып
жасады (қылды); бастаңғы берді (дыл
ды) түрінде айтады.
4} Мүшел той Еңбекте, өнерде, ғылымда аты шығып, әйгілі болған азаматтардың 50, 60, 70, 80... жасца келгенін атап
эту тойы.
ф Уйлену тойы Қыз бен жігіттің посы
лу күрметіне жасалған ойын-сауыкты жиын-тамаша.
Үйлену тойының алдында болатын
көне ырым-салт, жол-жоралгы, жиын-тойлар; оларға ңатысты сөз тіркэстері:
Ңыз көріп (дарап) жур Жігіттің өзі
карап, кыз іздеп, таңдап жүргенде айтылады. Қыз көретін жігітті біз көрелік (АӘ).
Ңыз жаратпай (жақтырмай) жүр Ңыз
карап, үнатпай, лайыцты кыз, жар таппай жүргенде айтылады. Төлеген сонда
он екі жасқа келді. Ңыз іздеп аралады
тамам елді. Он алты жасңа дейін цыз
жаратпай. Ат жетер аралауы тамам елді
(ҢЖ).
Кыз айттырып жүр (келді) Ңыз іздеп
кызды ауылды я цызы бар бір үйді діттеп
келгенде айтылады. Үлкен атам үйіне
келген конаңтар кім екен? — Нағашыларынан білем, кыз айттырып келіпті.—
Кімнің кызын? (AT).
Жаушыға жүрді Қызға сырттай ен
тағып, айттьіруға кісі жібергенде айты
лады.
Ңарғы бау Қьіз айттыра барғанда жаушы апаратын сый.
Шеге шапан Мақұл-макұлға келген
соң жаушыға кигізетін шапан.
Ңыз айттырды; қалыңдык айттырды
Үл мен цыздыц әкелері «мацүл-макүлға»
келгенде, баталасцанда айтылады.— Сағаи
цалыңдыц айттырдъщі— дегенде, ол басын.да ұңпай калып, кайта сұрап:— Ңалыңдық деген не? Қатын ба?— деді (М. Ә.).
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Айттырған күйеу Қалыңдығы белгілі
болған соц, баталасып цойған соң, жігітке
таңьілатын жанама ат. Сол сияқты айттырған күйеу Тоғжанда да бар (М. Ә.).
Айттырған қыз; айттырып қойған,
айттырып қойғап жері бар, калыңдық; ба
сы байлаулы; басы ноқталы Күйеуі белгілі болған соң, баталасып цойған соң, цызға таңьілатын жанама ат.
Ңұда түсті; ңұда болды Қьіз айттырып
«мацүл-мацүлға» келген соң, арнаулы дайындықпен жол жасап барып баталасуды
не айттыра барып жасаған баталасуды
айтады. Осыдан он жыл бұрын Алшынбай
аулына Ңұнанбай келіп цүйа түсіп, Ділдэні Абайға айттырған уаңытта... Алшынбай
аулы күміс тартдан (М. Ә.). Бай мен бай
цүда болса арасында жорға жүреді, кедей
мен кедей куда болса арасында дорба жүреді, бай мен кедей цүда болса бір-біріне
зорға жүреді (Маңал).
Киіт Қүда түсіп, цальщ мал мөлшері
белгіленіп, бата жасалған соң, цыз әкесініц үл жағынан келген бас цүдаға сыйы.
Ділдәні Абайға айттырған уадытта, бас
кұда Ңұнанбайға киіт деп, Алшынбай
аулы күміс тартқан. Ол күмістің аты—тай
тұяд (М. Ә.). Қыздың әкесі жүз дой киіт
береді (Ә. А. Д.).; Киіт кигізді. Киіт сыйға косып киіт шапан жабады.
Бата аяқ, сырға татар Қүда түсе кел
генде ұлдың әкесі жіберетін сый мал. ¥лдың атасы бата аяц деп бір түйе, бір жылқы жібереді. Оны алып барған адамдарына ат, шапан жауып жібереді (Ә. А. Д.).
Кесімді бата Қалың малдың мөлшерін,
тойға цосарын, ырым-салт, жол үшін беретінін атап-атап айтатын баталасу.
Кесімсіз бата Қалың малдың мөлшерін
жалпы нобайлап айтып баталасу.
Кырык жсті 1. Қалыц мал. 2. Цызды
цалыц малға балап осылай атаған. Ат устар ма? Қырыц жеті ме? (AT).
Бас жақсы 1. Қалыңдыцца арнап жасалған сэукеле. Бай кісілер бас жацсы
үшін 500—600 сом береді (Ы. А.). 2. Қалың малдыц малмен төленетін алдьіңғы
тобы. Вас жаксы — тоғыз түйе, төрт ңұлынды бие, төрт дұнаи, төрт байтал, жеті
тай, бір ту бие (X. К.).
Жанама жақсы. Қалың малдың орта
тобы Таңдаумен аталатын я бір ат, я бір
түйе (X. К.).
Аяқ зхақсы Қалың малдың соңғы тобы.
Аяц жацсы — бір түйе, бір ат, бір сиыр,
дару (X. К.). [Кей жерде бұл үш жацсы
тоғыз түйе, сегіз құлынды бие; он үш бойдаң жылқы түрінде болған (Ә. А. Д.)].
Өлі-тірісін берді Тірісі — калың мал
дыц аяцты мал түрі, өлісі ■
— жыртыс, жасау сияцты цымбат бүйымдар. Өлі-тірісін
берген соц өлі күйеу жата ма? (Мақал).
Кайындап барды Айттырғаннан кейін
күйеудің цалыцдығына алғаш баруын ай
тады. А л осы барыста басшы үлкендерді
цайындата барды дейді.
Үрын барды (келді) © Жасырын барды
(келді) Күйеудіц алғаш цайындап баруын
осылай атаған (Бастапқы кезде күйеу ка-
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лыңдығы аулына әйгіленбей, ұрланып,
жасырынып баратын болған. «¥рын бар
ды» деген содан ңалған. Кейін салтанат
құрып, ашыі; келу де осылай аталып кеткен). Екеуі ер жеткен соң, күйеу ңайнына
барады екі жігіт ертіп, бұл сапарды жасырын барғаны деп айтады (Ә. А. Д.).
Ауыл айбанасы Күйеудің ұрын барғанда цалыңдыц ата-анасына апаратын сыйы.
Ауылдың айбанасы деп атасының үйіне
бір түйе апарып береді (Ә. А. Д.).
Ентікпесін берді Күйеу үрын келгенде
жецгелердің алдынан жүгіріп шығып алатын алғашцы ырым сыйы. Күйеудің келгенін біліп, қыз-ңатындар жүгіріп күйеу алдына келіп, ентікпе бер деп жанжал ңып,
20—30 кез мата шыт алады (А. Ә. Д.).
Ңалыңдық ойвады Үрын келіп бетін
ашкан күйеу калыңдығына келіп, ойнапкүліп жүруге ерікті болған, цыз бен жігіт
бір төсекте жата беретін болған. Осы салтты «цалыңдыц ойнады» деп атаған.
Жеңгелікке жүрді, жеңгетай болды
Күйеу цалыңдыц ойнауға келгенде күйеу
мен калыңдьщты жасырын жолъщтыратын
сенімді жеңгесі болған, оны жеңгетай деп,
ал оның арада жүруін жоғарыдағыша атаған, эр келген сайын ісүйеудің жеңгетайға
беретін сыйын жеңгелік деп атаған.
Есііс көре келу, жыртыс сала келу; қол
ұстау; күйеуғе есік аштырды; есік аша
келді; қоржынын апарды Ескі салтта
күйеу жағы цалыңдыктыц жасау жабдығын үлкен тойдан кө?г бүрын, тіпті бір
жыл бұрын апарып, күйеуді цалыцдыц еліне көрсетіп, көп ырым-салттардан өтіп
кайтатын болған. Сол барысты осылай атаған. Онан соң күйеуге есік аштырады.
Мүның мағынасы күйеу бірнеше адам жолдас ертіп қайнына келеді (Э. А. Д.). Абайдың бұл келісі: үрын келу деп, жыртыс
сала келу деп, кейде есік көре келу, цол
ұстау деп те аталады (М. Ә.).
❖ Кіші той Күйеу есік аша келгенде
кайын жүрт жағы жасайтын тойды осы
лай атаған. Кейде мүны үрын той, қоржын
тойы деп те айтады. Онан соң күйеуге есік
аштырады, мұның мағынасы күйеу бірнеше адам жолдас ертіп кайнына келеді. Бір
түйеге күріш, өрік, мейізінен артып, тойға
соятұғын мал an келеді... кіші той дегев
той ңылады (Ә. А. Д.).
Ілу сый Күйеу есік аша келгенде экелетін цалыц малдьщ басы, Қыз зкесі бер
ген киіт сыйдың царымтасы, царуы. Ңалыңмал басы Алшынбайдың өзіне арналған кесек күміс бесік жамбы. Бұл ілу деп
аталып еді. Баратын ңарамалды айтқанда: жетпіс жьищы, отыз түйе аталды
(М. Ә.).
Жыртыс сый; жьпзтыс мата Күйеу есік
аша келгенде калыңдық жағындағы жол
алатын кісілерге арнап экелген шапан,
көйлек орнына өтетін маталар.
Жасау сый; жасау мата Келіннің көрпе-төсек, киім-кешегіне деп экелінетін ма
та. ¥лжан Алшынбайдікіне көп казына
әкелді. Келген жылңы, түйеден басңа,
жыртыстың бұл-матасының өзі екі үлкен

атанға артылып келіп еді. Оның ішінде
келінге жасау тігілетін батсайы, мақбал,
манат, дүрия, шағи бөлек салынған (М. Ә.).
Күйеу жолы Қайындап барған күйеудің киім кию үлгісі, цалыңдыц аулында
үстанар ізет. Бүған тәжім ету де жатцан
(Күйеу жолын жасамаған орайда: «Әкең
күйеу болмап па еді, шешең келіншек боп
түспеп пе еді?!»— деп үлкендер жағы
кейіп тастау әдеті болған). Васңа үкі та
гу — бар күйеудің өдеті. Ңызыл манат
шапан мен биік өкше етік киіп, елден ерекше үзын төбе тымаңқа үкі тағып алу, бұл
өңірдің бар күйеуіне жол болатын (М. Ә.).
Әйтеуір ңай жерде тзжім ету керек, қай
уаңытта тұру керек, ңай уаңытта тымақты
көзден алып, кең отыруға болады, бәрін
өзің айтып отыр!— деп өтініп тұр (М. Ә.).
Неке қияр; Неке оқу; Неке суы Ескі
салтта бүл бір-біріне жар болуға ризалык
беру, жұптыцца адалдыц, айнымастыц
серт ету, бұған көптің куәлігі (Ңазіргі заманда мүның орнына ЗАГС сияқты мәдени
мекемеде, «Неке сарайы» сияқты қоғамдық-мэдени орында жас жұбайлардың некеге тіркелу, некеге отыру салтанаты
өтеді).
Қол ұстату; Шаш сипату Күйеу мен
цалыңдыцтыц бір-біріне жар болуға ризалығы болған соц, күйеу тарапынан калыцдыцца жасалатын ризалыц көңіл білдіруі,
цүрмет көрсету ізеті. Ңол ұстату, шаш си
пату деген атақты ырымдар осы (М. Ә.)>
Ңол ұстатар; Шаш сипатар Қол үстату, шаш сипату ырымдарын жасауға көмектескен жеңгенің алар сыйы.
Ңыз кашар Қыз «кашырған» кісілерге,
оны табу тартысы өткен үйге берілетін сый
Күндізгі той өтіп, кешкілік үлкендер ерте
«жатып ңалып», ңыз-келіншектер калыңдыкты көрші ауылға апарып «жасырып»
ңояды. Ол ауылда бір үй арнай дайындалады. Бұл топта жүргендер екі жақ бон
(күйеу жаң, ңалыңдық жақ) бөлінеді. Әлгі
үйге ңалыңдык жағы ңызды жасырып отырады, күйеу жагы іздеп барып табады.
Екі жак тартыс ойын жасайды. Күйеу жаң
жеңіп, қалыңдықты жеңгенің қолына береді. Әлгі үй иесіне күйеу бір ат, я жақсы
қымбат шапан береді, оны кыз ңашар деп
атайды (Ы. А.).
Отка май кұяр Ырым-салт. Ңыз әкесі
үйінің оң жак іргесіне күйеуге арнап кымбат матадан тігілген төсек салып, шымылдық құрып ңояды. Күйеу табалдырықтан
аттап кіргенде үш рет тәжім етеді. Табада
тұрған шоқңа қолына ұстатқан темір
ожаудан майды ңұяды. Бір кемпір сұң колын әуелі шоққа қарсылап, одан өзінің
маңдайына, кеудесіне сұқ колын басады.
Бұдан соң күйеуді төсекке отырғызады,
Өзге жұрт шығып кетіп, жеңгесі тамаң береді (Ы. А.).
Кемпір өлді Екі жастың цосылуына кедергі болған «кемпір өлді-әлді» деп есептеліп алынатын жол; баңан салды Күйеу
жатцан үйдің түңлігін түргені үшін алына
тын жол; ит ырылдар Күйеуге өш итті
щуған» үшін алынатын сый; Мойын тас-
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тар Күйеу жатцан үйге үй түтінді болма- Медетбайдың баян етті, Тастады біраз жерсын деп түңліктен цойдьің мойнын жіпке ге алып барып (М. С.)байлап түсіріп ырым жасап алатын сый;
Аужар айту; аужар өлең ¥ затылып
Төсек салар; Көрпе ңимылдатар; Ңыз құ- бара жатцан цызды жаңа жүрт, жаңа
шақтатар. ¥рын келгенде цалыңдыц пен адамдар ортасына, күйеу ата-анасы мен
күйеуді төсекке бір жатцызғаны үшін алы- туыстарына жацындату, оларды кім деп
натын сый; арқа жатар Күйеу мен ца- атауға ниетін бұрьіп, тілін икемдеу мәнді
лыңдыц жатцанда бір жеңгесі калыңдыц үгіт жыр (Бұл өлең «той бастар» айтылған
цасында «жатцан» болады, соныц кетуі соң басталады).
Сыңсу өлең: сыңсыма жыр; сыңсу айту
үшін берілетін алым сый.
♦ Үлкен той, қыз ұзатар той Күйеу ¥затылып бара жатцан цыздың жат жұртесік көре келіп кеткен соң арага біраз тык күйді жатырцап, туған жүртты циуакыт салып, цалыңдьіцты алып кетуге май, шерленіп, жылап айтатын мұң өлеңі,
келгенде берілетін той. Мұнан соң бір жыл- коштасу өлең (Аужар өлең де, сыңсу өлең
дан кейін, яки көп я аз уадытта екі тара- де о баста малға сатылған ңыздың, теңіне
пының шамасына ңарап, үлкен той бола бармаған қыздың әлсіз карсылығы, өксікды, ұзатар той деп айтады. Айналаеы екі ті өкпесі іспетті туған). Жылады ңыз, жыркүн, үш күншілік жердегі елді шаңырып лады. Ағытты о да арманды. Кейіді, күйді, қорланды, Тудым деп неге қарғанды.
той ңылады (Ә. А. Д.).
Той шалы Үлкен тойға жүмсалар мал- Ата-ананы ңарғады. Ңаңғыттың деп ңармүліктіц күйеу әкелетін бөлегі (Бұл аяңты ғанды. Сүйткен қызды шал алды. Ңыз
мал, aifina, өлі бұйым, тәтті, жеміс т. б. үйінде мал ңалды (I. Ж.).
Жұбату өлең ¥затылып бара жатцан
түрінде болады, аяқты малды сойыс малы
деп белек атаған). Бұл тойға күйеу ңайын цыз сыңсыма өлең айтцанда цалыңдыцтың
атасының салған той малы уоғиры керек- көңілін жүбату үшін, үзатылу сияцты
жараң нәрселер ап келеді; бай болса, салт-дәстүрге иланту үшін айтылатын, жакүйеу той малға жүз тіллэ бір түйе ақ ңа жұртта жацсы келін атанудыц кажеткиіз, екі ifan мейіз, нан, өрік ап келеді, тігін айтатын әрі үгіт, әрі өсиет мәнді
батадан қалған қалың мал болса оны қи- өлец.
Жолын ңылды (берді) Жол алды ¥засаптап бергей (Ә. А. Д.).
цыздың тойында той бастар өлец
Отау үй; қыз жасауы; қыз енші Қыз тылатын
ацынға берілетін кэделі сый.
әкесінің үзатылған цызына тіккен үйі, айтцан
салды. Той таркаған кешіне тац
көрпе-төсек, киім-кешек, үй жабдығы, ен- ата Отауға
цызды
күйеу цасына апаратын салтты
шіге берген малы. Ңызына беретұғын отау осылай атаған.
Есіктің алды ңұмдақты,
үйін тігеді, бес ңанатты, алты қанатты жар-жар-ау! Ңұмдактан
ңоян зымдапты,
ңып, үй-ішін әбден жасауға толтырады, жар-жар-ауі Атасы басқа
жау жеңгең,
кілемге, шәйі көрпе, мамың жастьщ, пұш- жар-жар-ау! Отауға салып тыңдапты,
жарпак ішіктер, сыртына қамқап барқыт ұста- жар-ау! (Айтыс).
ған құндыз жүргізген әркайсы үш тоғызұзатты Той жасап, жол жасап,
дан, үйінің баулары жібектен өрген, ңиын цызҢыз
берді..
жұмыспен болған, терме тоқымнан болған,
әкелді Күйеу жолын жасап ба
ең ңүрғанда екі мың, үпі мың сомдық ңа- рып,Ұзатьга
той жасатып әкелді.
ражат қылады (Ә. А. Д.). Кенжекейдің
көші ¥ затылып бара жатцан цызәкесі ңыздарына түгел енші беріп, көп дыңҢыз
жасау-лсабдыцты көші. (Өз ауылыжасаумен ұзатады. Сонда Кеяжекей әке- ның шетінен
шыңқанша осылай аталады).
сінің берген еншісіне, мінгізген ат, арттыркөші ¥затып алып бара жат
ған түйе, тарттырған жасауына разы бол- цанКеліншек
цыз көші вз аулы шетіне шыццан соц
майды {ҚЕ).
осылай аталады.
Сүт ақы Күйеу баланыц цайын енесіне
Аркан керді Келіншек көші алдынан
берстін сыйы. Күйеу қайын енесіне калың- жолдағы ауыл кісілері, тамац, сусын алып
дығының сүт ацысы үшін жақсы бір түйе іиығып, арцан кереді, цыз шешесі күміс
жэне жанама жаңсы береді (Ы. А.).
білезік-сакина, орамал, жыртыс т. б. жол
Танысып жүр Қалыңдыцтың туған-ту- жасайды. Осы салтты айтады.
Келін түсті ¥затып алып келген келінысцандарымен коштасу үшін үйлеріне кіріп шығуын осылай атайды. Той өткен соң ге айтылады. Ац жарылып, кун туып, күнқалыңдық ңасында ертіп жүрген қыз-ке- де ңызық болсын!— дер. Келін түсіп, ұл
ліншектермен ауыл аралап, туған-туысңан- туып, үйге бала толсын!— дер (Б. Ө.).
Келін түсуге орай жасалатын жол,'
дарының үйіне кіріп, танысады. Ол туыстар, таныстар әркайсы кілем, шапан сый- ырымға байланысты туған фразалар: Журек жарды, шашу шашу, бет ашу, бет
лайды (Ы. А.)Той бастар Жар-жар өлец айту ал- ашар, қолтық ұстар, босаға аттар, сэлем
дында цалыңдыцты, күйеуді, олардыц салу, отқа май ңүю, от эулие, май эулие
туыстарын мақтап, екі жастың ендігі жұп- (отца май цұйғанда ырым жасап жүрген
тыц өміріне жол болсын айтып, бацыт ті- кемпірдің отца сыйынып айтатын сөзі),
леу түріндегі жыр. Әрі осы той бастар жыр көрімдік беру т. б.
Күйеу болу, келін болу, күйеуге тию
айтцан ацынға берілетін сый. Бір акын
той бастады домбыра алып, тыңдаған жолы негізінде жаңа туыс табады, жаңа
жиылған жүрт кұлаң салып, Байлығын туыстык атаулар ifалыптасады: Қайын
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ата, қайын ене, ңайын бике, балдыз,
кайын сіңлі, қайын аға, қайьш жұрт (Жігіттің үш жұрты бар: бірі — өз жұрты, 61pi — нағашы жұрты, бірі — қайын жұрты.
Жігіттің өз жұрты — күншіл, нағашы жұрты — сыншыл, қайын жұрты — міншіл
(ШС), ңайын іні; қайын, төркін жұрт, мырзага, бикеш, абысын-ажын, күндес, бәйбіше, токал, жиен, бөле, бажа т. б.
II. Топырақты өлім; топырақ салған
өлім Барлыц жолы жасалатын, ағайын аза
тутып, арулап цойып, топырац салатын
үлкен цаза. (Өлімге қатысты, өлімге өзге
жұрттың ңатысы, «топырақ» сөзі ұғымына
орай қалыптасқан алуан тіркестер бар:
«топырақ салды», «топырақ салмаған»,
«топырақ бұйырған», «топырақ бүйырмаған», «топырақ салу бұйырды», «терең қазып, тепкілеп көмген», «жүзін жасырды»,
«жүзі жасырылмай ңалды», «ай далада
ңалды», «ит пен ңұсңа жем болды», «көмусіз ңалды», «кебінсіз, көмусіз өлім»
т. б. Ңазақ ұғымында «топырақ салмау»,
«топыраң салудан сырт ңалу» үлкен қылмыс, үлкен айып, әрі кінә. Үлкен кісі ңаза
болғанда әр атаның баласынан бір-бір кісі
топырақ салып, сол ңазаға ортақ екенін,
өлген кісіге ниеті аң, пиғылы таза екенін
білдіретін болған. Топырақты өлім үстінде
көп араздық ұмытылатын болған. «Ағайынның азары болса да, безері болмайды»
деп ынтымаң тауып отырған. Біраң, керісінше, араздықпен қоса жүрген қатты ңаталдың, тас бауыр жүрек те болған. Ол
адамдарды, ағайынды өлімде де алалаған.
Тірідегі көңіл таразысымен өлшеген. Өлген кісінің айтуымен не артында ңалғаи
кісілердің ұйғаруымен ңазада, ңазаны күтуде, топырақ салуда сырт ңалдырып, өш
алу я жазалау салттары болған). Барлык,
Шыңғыс сыртындағы ұшы-қиыры жоқ ен
өлке, кең сала, мол жайлау, ңұйңалы
адыр, ңалың таулардан жұрт ағылды.
Аңыраған ел, жер ңайысқан ңалың топыр
боп кеп, бірнеше күн жыласып, аза салып
болды да, ақыры Бөжейдің жаназасын
шығарды. Сүйтіп бұл жайлауға ңоймай,
Шыңғысты ңайта асырып, ңыстауының
үстіне апарып, Тоқпамбетке ңойды. Бөжейдей ?кұрт жоқтаған жанға топырақ
салмай қалған жалғыз Ңұнанбай айналасы болды (М. Ә.).
Өлу мағынасында қолданылатын тіркестер: қаза болды, көз жұмды, ңайтыс
болды, дүние салды, о дүниеге аттанды,
сапар шекті, ақырет сапарға жөнеді, жан
тәсілім қылды, жаны шықты, шыбыны
.ұшты, ақырғы демі бітті, т. б. (Бұлардың
едәуірі осы сөздікте берілген).
Ф Өлім үсті ясәне марңұмдьт жөнелтуге банланысты тіркестер: дауыс айтты,
і оділ айтты, өлімді күтті, қүран оқыды,
тяг берсін айтты, сүйегіме кірді, ақ жуды,
асулан з::уды, ақырет киім кигізді, кебін
кигізді, жаказаға (підияға) мал байлады
(Підиясына байлайтын мал-мүліктің эңгімесіне кіріеті.— М. Ә.). азаға салғаным
(қосқаным), аруагына арнағаным (атаға-

ным), жаназасын шығарды, жыртыс берді,
жыртыс жыртты т. б.
Топырақ салды; жатқан жерің торқа
болсын! Жаның жаннаттан болсын! Өлген
кісі цабіріне ац ниетін білдіріп топырац
салу, өлікке тілек айту салтына байланысты.
Өліістің артын күту Өлген кісіге аза
тұту, мал сойып, жұрт жиып «тие берсін»
айтып бата оцу, аза салты т. б.
4* Өлімнің артын күтуге қатысты фразалар: жетісі (ісырқы, жылы) болды, жетісін берді, қырқын берді, жылын берді, ас
берді.
Ңара тігу; қаралы ту тігу Өлген, кісіге
тігілген үйдің оң жак белдеуіне найзаға
кісінің жасына царай ак, көк, цара ту
байлау. Байдалы өлік үстіне тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне өз қолымен әкеп ца
ра тікті. Ңара дегені — ұзын найзаның
басына тігілген ту (М. Ә.).
Ат тұлдады; тұлдаған ат (киім); тұл
ат; тұл киім (тұл тақия, түл түмақ, түл
ішік). Өлген кісінің мінген. аты, киген киімі, жетім, иесіз цалды деген үғыммен, иесінің артын бірге күхіседі деген үғыммен
жасалатын салт.
Тұл жыртыс Жылы толып, асы берілген соц кәде-жолымен үлестірілетін кымбат киім-кешек.
Ңаралы тең Өлген кісінің түл мүлкін
салған, түл жыртыс салған тец.
Каралы ер-тұрман. Өлген кісінің көзі
тірісінде атца салған ер-түрманын осылай
атаған. Жануар-ай, иең кетіп түл цалдыңғой, сен бейбақ!— деп, жаңындап келді де,
күрең аттың кекілін шорт кесті. Содан
құйрығынан алып, уыстап тұрып, дәл тірсегінен жоғары келтіре, қалың ңұйрығын
да борт-борт кесіп алды. Қара көк атқа
да соны істеді. Мынау түлдаған екі ат
келесі жылға шейін мінілмейді. Ңол тимей
семіріп барып, жыл асңан соң иесінің асына сойылады. Көшкендә ерімнің каралы
ер-түрманы осыған ерттелсін, тұлданған
киімдер осы жануарға жабылсын!»— деді
(М. Ә.).
Тұл қалды; жесір қалды Иесіз цалды,
ешкімнің үстауына, тиюіне тыйым салыныті, аза түтып, артын күтіп цалды деген
мағынада. Қатын жесір түл цалды-ay
(М. Ө.).
Ңаралы катын, түл қатын. Ері цайтыс
болып, аза түтып артын күтіп отырған
ғйел.
Ңаралы қыз Әкгсі цайтыс болып, ар
тын күтіп, аза түтып отырған цыз.
Қаралы жесір; ңаралы қалыңдық Айттырып цойған, тойын жасап алғалы жүрген цалыңдыцтың күйеу жігіті өлсе, осы
лай атайды.
Ңаралы әйелге байланысты қара сал
ды, қара жамылды, шашын жайды, бетін
жыртты сияқты фразалар бар.
Ңаралы үй; қаралы ауыл Азаматы
цайтыс боп, аза түтып отырған ауыл.
Қарасын алды; қарасын тастады Ері
өліп цара жамылған телдің тартцан цара-
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лы орамалын жыл болып, асы өткен соң
алу салты.
Ңара жықты Жылы толып, асы берілген соң, царалы туды цүлататын салтца
байланысты. Жаңағы цараны жыщан. Байсал, септі бұзған Сүйіндік енді мынау тұл
атты бауыздаған Байдалы — үшеуі де
кейін «жол» алады (М. Ә.)Өлімге байланысты қаза жырлары:
ф Естірту жыры Өлімді цаза болтан кісінің туыстарына жанамалап, орағытып,
түспалдап барып айтатын сөз.
Жылау айту. Дауыс айту Қайтыс бол
тан кісінің эйелі, цыздары, жацын-жуыц
аталас кісілердің цыз-катындары дауыстап, қосыльіп жылауы, сөзбен цайғылы көңілдерін, өксігін жеткізуі.
Жоңтау айтты. Жоқтау сөз (жыр) айтты Қайтыс болтан кісінің әйелі мен цызы
жоктау жыр айтты (Мұнда өлген кісінің
жеке қасиеттері, ңоғамдық қызметі термеленіп мақталады).
Жұбату сөз. Тоқтау сөз Еісісі өліп
дауыс айтып отыртан қаралы жандарта
басу айту; «казата иіүкірлік ет», «жүрттың бәрі өледі», «ажал ортац», «өлімнен
ешкім цүтылмайды», «кұдайдың мүнысына шүкір, көз алдыңда кетті, өзің жәнелтіп отырсың» т. б. деген сөздермен келеді.
Көңіл айту, көңіл айту жыры Кісісі
қайтыс болтан үйге кіріп, ниеттестігін, цазата ортактытын, бғріне де ауыр тиген
өлім болтанын айтып «болтанта болаттай
бол»— деп цуат бере айтылатын сөз.
Сауьга айтты Өлген кісіге жылы болып,
берілетін астьің кезін, болатын жерін, сипатын, яғни ат жарыс, балуан күрес т. б.
салт-жиын болатынын айтып кісі жіберді.
ф Ас беру Өлген кісінің артын күту
салтының соцғы ец үлкен жолын жасап,
мол жиын, топыр тотіца тамац беріп, кызыу көрсету сияцты салтанатты жиын
(«Ас аттынікі, той тондынікі» дегенінен
көрінетіндей, астын қызығы ат жарыс
т. с. с.). Ac өлік үшін ғана емес, әсіресе
тірілер үшін керек. Олар өлімді сылтау
етіп өздерінің абыройын, атағын, мактанын, айдынын да асырады. Сондыңтан
асты кім болса сол жасамайды, тек жуан,
бай, ңұдыреті күштілер ғана жасайды...
Анығында Бөжейдің асы бір Тобықты
емес, тіпті бүл өңір, бұл атырапта талайдан болмаған ас делінді (М. Ә.).
Аста (тойда) болатын жарыс, сауыңтар: ф Ат шабыс, ат бәйге, балуан күрес,
ат сайыс, ат тартыс, аударыспақ, көмбе
алу, теңге алу, көкпар тарту, лақ көкпар,
серке ісөкпар, тана көкпар, айналма көкпар (Екі жаң та бір ғана белгіленген жерге апарып кекпар тастау түрі), мэре көкпар (Екі жақ кең жазьщтың екі шетінен
мәрелі жер белгілеп, серкені ортаға тастайды, серкені әр екі жаң өз мәресіне апа
рып салады), алып қашпай көкпар (СеркеH i алып қашып, жеткізбей құтылып кету
түрі), жорға жарыс, тай (қүнан, донен)
жарыс, атан жарыс, жамбы ату, балуав
күрес т. б.
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Бәйге беру, бәйге тігу, салым айту, олжа салу, телім алу, тоғыз тарту Астаты
зкарысца берілетін сыйға цатысты фразалар.
Тоғыздар: бас тоғыз, орта тоғыз, аяц
тоғыз, Алдыңғы бәйге түйе бастатцан тотыз, екінші бәйге жамбы бастатцан тоғыз
(М. Ә.).
Маңдай мал Бас тоғыздың бас малы.
Тоңал төғыз Тотьіздың мацдай малсыз
түрі.
ТОРСАҢ ҢАҢТЫ Бүртиып, ерсі мінез
көрсетті. Айғаным бұндайда бір ауыз сөз
айтып, торсаң цацпаса, қонақңа барғанда
ішкен асы бойына жұқпайтындай көреді
(А. Б.).
ТОЯТ БЕРДІ [ЕТТІ, ЖЕГІЗДІ] Ләззатқа кенелтті, мейір цандырды; Десеңіз
уәде қылмай мен еңірейін, Бара-бар ңысап қылып теңгерейін. Ғашыңтан тоят
беріп қолыма алып, Жесеңіз махаббаттан
жем берейін (А. Ңор.). Мен бір сұңңар
шүйілген, Сүйіктім сен бір жектейсің.
Мейірімді қандырып, Түсіңнен тоят еткейсің (М. Б.). Қақиқат шын ғашың жар дегізіп ең, Әуелден тілің ұшын емізіп ең.
Ақырда сөз аяғы қайыр болсын, Дегендей
кәміл тоят жегізіп ең (А. Ңор.).
ТОЯТ ТӨС, САЛПЫ ЕРІН Бүл жерде
жарау, жүйрік ат туралы айтылып отыр.
Айдасаң алыс жерімді, Алсаң ащы терімді, Тоят төс, салпы ерінді, Топтан торай
бермейтін,
Тхлпар
аттай
қунақпын
(Д. Б.).
ТОЯТТЫ АЛЫСТАН ТІЛЕДІ Бүл жер
де ацын натыз батыр алыстаты жауын
мүкатады деп отыр. Жан серігі Бөртені
дүниеге неге сатады?! Тірі болса Еспенбет
Алыстан тілеп тоятын, Түзден домді татады (Д. Б.).
ТОЯТЫ ҢАНДЫ Қүмары цанды, цызыцка тойды. Тояты оның цаитан соң, Ац
сұңңардай түлеген (АӘ).
ТӨБЕ БИ к ө н е. Үлкен би. (¥лы жнында билер алқасында бнлік айтушы кісі),
Асыл ағаң төбе би болды, қайырлы бол
сын! Өзіне де, халықңа да хабар айт! —
деді (М. Ә.).
ТӨБЕГЕ ЖАЙ 'ТҮСКЕНДЕЙ [СОҢҢАНДАЙ, ¥РҒАНДАЙ] © ТӨБЕДЕН ТҮСКЕНДЕЙ Кенеттен, ойламатан жерден ьіңтайсыз жайта ұшыратанда айтылады.
Оқытушы Сәрсенмен қоштаспай жүріл
кетті. Ал, Сәрсен болса, төбесіне нак жай
түскендей
күлкісінен
тез
тыйылды
(С. Баң.)- Бұрын ңұлағы үйренбгген сұмдық сөз, төбеден жай түскендей ұрып кеткендіктен, Есеннің бұл ңұбылысты барлауға мүршасы келмеді (М. И.). Ғайнидің
төбесінен жай соццандай болды (С. С.)Дэурен ағай өткен жылы бір сөзінде баласына төбеден түскендей «жоі{» деп ңалғанды. Жоң, оен м-енен гөрі білгіштеу геолог
боласың (3. Қ.).

ТӨБЕГЕ
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ТӨБЕГЕ ОЙНАДЫ © ТӨБЕСІНЕ ҢАМ- нат бітіріп, төбесін көкке жеткізген де осы
ШЫ [ӘҢГІР ТАЯҢ] ОЙНАТТЫ © ТӨБЕ- жылңы (М. Е.).
СІН ТЕСТІ © ТӨБЕСІНЕ ШЫҢТЫ БасыТӨБЕСІНЕ Ң¥Й ҢАЗДЫ [Ң¥ДЫҢ
нып алды; корлады; зорльщ көрсетті. ҢАЗДЫ]
Азапца салды, цинады; тыныЕнді, міне, желек астында желігін жасы- шын алды. Төбеңнен цұй казып жатса,
ра алмай, күнде-кунде әнін шырңап, төбе- отырғанмен
тыныштық
табылмайды
ме ойнап отыр,—деді Ділда Абайға (М. Ә.). (М. Ә.). Сапар басын
кекшитіп: Сенсің!—
Осы кештегі Борсақ қайдан жуан шық- деді. Жарқын одан тайсалмай, мен не
тың төбеме ойнап (М. Ә.). Көзіңді ойып кылдым, төбеце күй қаздьім ба? — деді
барады, Күнде тесіп төбесін, Ақсакалдан Сапар (М. И.).
әл кетті, Болмаса тәңірім демесін (Ш. Ң.).
ТӨБЕСІНЕН [ҮСТІНЕИ] ТУСТІ Дәл
ТӨБЕ КӨРСЕТТІ Бір келіп көрініп
кайтты. Дүниесі құрсын, ңарағым, тым тапты, дәл үстінен шыцты. Сұлманның
болмаса дос-дұшпанымызға төбеңді бір оспақ сөзі шындықтың төбесінен түскен
көрсетіп ңайт! — деп отырып алды (I. Ж.). болу керек (Б. С.).
ТӨБЕСІНЕН ТІК Т¥РДЫ [ТІК Т¥РЫП
ТӨБЕЛ ТАЗ Төбе тұсы таз болған кісіге айтылады. Төбел тазға төрт теңге, KYTTI] © ТӨБЕСІНЕ КӨТЕРДІ Бар бейАйна тазға алты теңге, Ңырма тазға қы- ілімен жүгіріп жүріп күтті, цатты сыйларық теңге, Ойма тазға он теңге, Сал к... ды, күрметтеді; мадактады. Бала айтты:
іңді керсенге, Сиса да бер бес теңге, Сима- «Өзің біл» деп бұл сөзіне, Шал қуанды
тпген соң ерік өзіне. Төбесінен тік түрып
са да бер бес теңге (М3).
кылды ңьізмет, Титтей шәргез келмейді
ТӨБЕММЕН ЖЕР ҢАЗСАМ ДА ТА- мінезіне (Абай). Бас жарылса бөрік ішінБАМЫН Қайтсем де табамын.
де, ішегің шыкпайды... дауласпай, төбеТӨБЕҢДІ КӨРМЕГІР! Көбіне әзіл-ос- леріңнен тік түрып күтіңдер (М. Ә.). Төбепац ретінде айтылатын карғыс.— Төбеңді сіне көтерген Өз акының, өз ұлың, Бақыт
көрмегір, Ңожанасыр, сенің басңан ізіңе деген ең үлкен Халңым екен өзімнің
(Ғ. Ң.). Жамбылды төбесіне көтеріп, ардаңшөп шықпайтын болды ғой (ЛЖ).
тап, элемге танытңач — ұлы совет халқы
ТӨБЕҢНЕН ЖОРТ Азап-бейнет көр,
біреудіц кыспағына түс деген мағынадағы •(Ң- А.).
карғыс. Ой, төбеңнен жорт, жағыңа жыТӨБЕСІ ТЕСІК Өзге тілді түсініп цалалан жұмыртңаласын, білдің бе (Ң. Ңуан.). тындай хабары бар деген мағынада. Мынауыңның төбесі тесік ңой,— деді ҢанатТӨБЕҢНЕН [ТАС ТӨБЕҢНЕН | ¥РҒЫР! бай Сергейдің созған қолын қос қолдап
© ҢҮДАЙ ТӨБЕҢНЕН [ТАС ТӨБЕҢНЕН] алып жатып (Ж. Тәш.).
¥РСЫН! ң а р ғ ы с. Оңба, «цұдайдың» цаһары соцсын Сол-ақ екен, сауыншы әйелТӨБЕ ШАШЫН [Қ¥ЙҢАСЫН1 ҮРдің бәрі де әр жерден «Сығыр шұнак, ПИТТІ [ШЫМЫРЛАТТЫ] © ТӨБЕ ТТТАшынаны да тіліп кетіпті». Төбеңнен үр- ШЫ [Ң¥ЙҢАСЫ] ТІК Т¥РДЫ [ШЫМЫРғыр, кандай жау екен... (М. Ә.).
ЛАДЫ] © ТӨБЕСІНЕН СУЫҢ СУ Ң¥ЙЫП
БОЛДЫ Шошытты, цорТӨБЕСІ КӨККЕ ЕКІ-АҢ ЕЛІ ЖЕТПЕДІ ЖІБЕРГЕНДЕЙ
[ТИМЕЙ ҚАЛДЫ] © ТӨБЕСІ КӨККЕ цытты, үрейлендірді; шошыды, түла боііы
ЖЕТТІ рГИДІ] Ө ТӨБЕСІН КӨККЕ ЖЕТ- түршікті, зәресі үшты. Осындай тың тұКІЗДІ [ТИГІЗДі] Қатты ^уанды, шаттан- сыкда осы атыраптағы ңазаңтың бар әйеды, куанышын тасытты. Нұржан аупарт- лінің төбе шашын үрпиткендей, жан жүреком хатшысының кабинетінен төбесі көкке гін түршіктіргендей ңатал жаза керек
екі-ац елі жетпей шьщты (3. Ш.). Төбем болды (М. Ә.). Мына сөзді естігенде төбекөкке жетіпті, Есімнен шығып кетіпті, сінен суыц су цүйыті жібергендей болды
Жаяу жүрген мың күнім (С. Кер.). Оған (С. Б.). Ауылға мұғалім келеді, мектеп
Оспанның да, естіген Нұрым күйеудің ашады деген хабарды естігенде, ескішіл
төбесі көкке жгткендей болды (С. Т.). Ва- Нұртайдың төбе шашы тік түрды (С. О.).
гонға аотындағы қызыл күрең, Ағызып Адам атын жамылған бұл азғынның хайуқүйып тұрсаң көктен төмен. Льщылдап андың қылмысын естіген жүрттың тебе
демде вагон толған сайын, Тигендей ңуа- шашын тік түрғызды (КТ). Самолеттің
намын көкке төбем (Ай. Т.). Жақсы болып гүрілі бірде алыстап кетеді, енді бір сәтте
ер жетсе Балапаны-бөпесі, Бағы ашылып тебе цүйцаны шымырлатып жақындай
анасы, Көкке тиер төбесі (С. С.). «Шұға берді (Т. А.). Тебе щгйцасы, өн бойы шышақырды» деп бір күні Есімбектің түйе- мыр-шымыр етіп тітіркеніп көзін ашады
шісі келді. Төбем көкке тиердей болып (М. И.).
куандым. Келдім. Үлкен үйінде кілемнің
ТӨЗІМ [ШЫДАМ] ЕТТІ [ТАПТЫ]
іргесін түргізіп Шұға жатыр екен. Маған Өзін-өзі үстап сабыр түтты. Ңара көзің,
көзі түсіп кетіп ңамықты (Б. М.). Есенсіз Етіп тезім Ңарағанды кандыра (Б. К.).
бе, Аңан аға! Төбем көкке аз-аі-f тимей Ер жүрегім, Етпей төзім, Өксіп-өксіп төцалды ғой. Жүрегім жарылғалы тұрған- гем жас, Бар ма екен ол, Ңайда екен ол,
дай (Ғ. М.). Шаттанып бала шашырап, Нендей түрде жүр екен (Б. К.). Штукин
Төбесін көкке тидірді. Әкесінің барлығын оның шектен шықңан бұл әдепсіздігіне
Тап сол жерде білдірді (АБ). Адамға ңа- де шыдам тапты (Ә. Н.).
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ТӨЗІМІ [ШЫДАМЫ] ТАУСЫЛДЫ 0
ШЫДАМ ЖАНЫН ЖАЛЫҢТЫРДЫ Өзінөзі ұстай алмайтындай, сабыры жетпейтіндей күйге түсті. Жайылатын көгіс дәрі
түтіні де Петр Денисовтың көзін ғана
талдырған жоң, шыдам жанын да жалыктырды (Ә. Н.).
ТӨМЕН ЕТЕКТІ [ТӨМЕН ҢОЛ] ҚАТЫН к ө н е. Елеусіз, нашар эйел мағынасында. (Күйреген ескі заманда әйелді ңорлау ретінде айтылған). Және ұрса-соқса
да, төмен етекті әйелдің еркексіз күні жоқ
кой деп ойлады (Ә. Н.).
ТӨМЕН ҢОЛ Сапасы нашар нәрсе.
ТӨМЕН САНАДЫ Кемітті, өзінеи кем
есептеді.
ТӨРДЕН ОРЫН АЛДЫ Өзгеден сыйлы
болды. Бәрі де шын ыкыласпен ңұттыңтамақ, Көңілді цызыц жазды көзбен көрген.
Халінше алға жылжып жан иесі, Ойы
бар орын алсам деген төрден (Б. К.).
ТӨРЕЛІГІНЕ КӨНБЕДІ Билігіие токтамады.
ТӨРЕЛІК АЙТТЫ [БЕРД1] © ТӨРЕСІН БЕРДІ Ақыл айтып, кеңес берді, кгсім айтты. Сүйте жүріп, екі баласына
ыетық асты әкеліп ңоя отырып, аналыіү
бір төрелік айтты (М. Ә.). Не деп төре
берсең де, Нендей түрде көрсең де, Билік
жалғыз өзіңде (Б. К.).
ТӨРЕҢЕ ҢҮЛДЫҢ Берген билігіңе
ризамын деген мағынада. Е-е, сөз жүйесін
тапса, мал иесін табады-дағы. Олай болса, сокырдың тілегені екі көзі, төреңе
кұлдыц, шырағым, дегенің болсын (М. Ә.).
ТӨРЕСІНЕН ЖАҢЫЛДЫ Әділдіктен
айрылды. Еңсесі биік кең сарай Мертік
болар бүлген соң, Терде отырған қарт
бабаң Төресін жаңылар малдан соң
(Б. Ң.).
ТӨРКІНІН КӨБЕЛЕДІ Төркінін жан
тартты, пана түтты.
ТӨРКІНІ
ТАБЫЛЫП,
КҮЛМЕТІ
АШЫЛДЫ Себеп-сыры аныкталып, эшкере болды. Ал, жолдастар! Аптыңпай, саспай өзді-өзіңнің жұмысыңа барыңдар.
Мұндай-мұндай қиыншылықтар болатын.
бірақ бәрінің де төркіні табылып, күлметі
ашылатын (М. Ә.).
ТӨРТ АРЫСТЫҢ БАЛАСЫ к ө н е.
Бүкіл ел деген мағынада. Сауын айтып
жиылған, Төрт арыстың баласы. Бақалас
пен Көксала Халыңқа толды арасы (Д. Б.).
ТӨРТ АЯҒЫНАН ТІК ТҮРҒЫЗДЫ
Қалпына, орнына келтірді; істі жандандырды. Ңаз-қаз басцан шаруашылыңты
төрт алғынан тік түрғызып, нығайтқан
да осы Бәкең (Ә. Ә.).
ТӨРТ АЯҒЫ ТЕҢ [ТЕҢСЕЛГЕН] ЖОРҒА 1. Жацсы жорғалайтын ат туралы
айтылады. 2. Төгілте жырлайтын аі(ын
туралы айтылады. Өрім өрген өлеңнен
Үзеңгілес аңындар, Төрт аяғым тец жор33-160
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ға, Үмытпас мені ғасырлар, Ңол ұстасып
халыңпен Жасасңан бірге жасым бар
(Н. Б.). Ақсақал қожа да бар, молда да
бар. Теңселген терт аяғы жорға да бар.
«Топ асы — хак, қазынасы бай ғана емес»,
Келсе орын арылмаған сорға да бар (М. С.).
Сарыаркаға келген соң, Терт аякты жорғасыц, Жәдігөй, жауғаш атанып, Осынша
жиған мүліктен Не көреді ку басың
(Ш. Ң.).
ТӨРТ АЯҢТАН [АЯҚТАП] АҢСАДЫ
Бар ауыртпалъщ түсіп, катты цііналды,
тұралап цалды. Момынға жапса жаланы,
Ңулық-сұмдың табады. Арқасы елдің жауыр боп, Жеңіл жүгі ауыр боп, Терт аяцтап
аксады (Д. Б.).
ТӨРТ АЯҢТЫ ЕКЕНСІҢ! к а р г ы с ,
Қу, зымыстан, эккі деген мағынада.
ТӨРТ КӨЗІ ТҮГЕЛ Бэрі көз алдында,
тұтас. Балаларым мен келіндерім, сендер
де жым-жырт, момын жүріп күтіңдер!
Болмаса мынау ағайынның терт көзі түгел отыр ғой міне, «өл» де маған (М. Ә.).
ТӨРТ ҢҮБЫЛА [ҢҮБЫЛАСЫІ ТҮГЕЛДЕНДІ [САЙ, ТЕҢ] © ТӨРТ ЖАҒЫ
ҢҮБЫЛА [ҢЫБЬІЛА] Болып-толды; қағанағы карц, сағанағы сарк күйге жетті.
Терт күбылам түгелденді, енді аяйтын еш
нәрсе жок,— деді Көжек титімдей ғана
көйлек тігіп құттықтап келген ңатынға,
үстіндегі күзен ішігін шешіп беріп жатып
(Т. А.). Осындай кітабы бар байды көрдім,
Дәулеті, ңасиеті, шені де бар, Түп-түгел
терт цұбыласы сайды көрдім (С. Т.). Опьщ
л;емеңіз, жеңгесі. Терт цұбьіласы сай,
үлгілі .кітапхана жасаймыз,— деді Байсал
(М. И.). Бір сырдың, сегіз қырдын бәрі
өзінде, терт цүбылаң тең жаралған дидар
шәріп (Э. Тәң.).
ТӨРТ ТАБАНДАДЫ [ТАҒАНДАДЫ]
Екі аяц, екі цолын тіреп түра цалды. Мысыктай жерге терт табандап дік ете түстім де, жантая кұлай беріп, тағы бір-екі
аунап, домалап кеттім (3. HI.). Маңдайынан түгі бұйра, маңңиған, Семіздіктен
терт тағандап жалпиған (А. Т.).
ТӨРТ ТАҒАНЫ ҢИМЫЛДАДЫ Зорға
цозғалды; әлсіреді. Төрт мүшесі тең болмай, ңарулы күш жаңтағаны, Ңылыш
ңайрап, зеңбірек оқтағаны. Жұлын жота
жан жері берік ңолда, Жеңе алмас құр
камылдап терт тағаны (С. Т.).
ТӨРТ ТҮРМАНЫ ТҮГЕЛ САЙ Жау
жабдығы, керек-жарағы түгел. Сағынам,
ауызға алсам Исатайды, Ер тумас ел жағынан ондай жайлы. Ңарадан халкы суйin «ханым» деген, Жігіт еді төрт түрманы
түгел сайлы (Ш. Ж.).
ТӨРТ ТҮЛІГІ САЙ БОЛДЫ Малға байыды. (Төрт түлік малы бар), Ерте заманда
Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың
өзі бай болыпты. Терт түлік малы сай
болыпты (ҢЕ). Жасында байдың малын
бағып, ішер ас, киер киімге жарымаған
Бекеннің қазір терт түлігі сай (ЛЖ).
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ТӨРТ ТҮЛІК * Түйе, жылцы, цой, сиыр малын цосып терт түлік деп атайды.
Түйе мен жылқы, кой, сиыр, Терт түлік
малды ңұрадың (АӘ). Байбөрі деген бар
екен, Байбөрі малға бай екен, Терт түлігі,
сай екен, Бір перзентке зар екен (АБ).
♦ Төрт түлікті жеке-жеке атағанда түйө
малы, жылқы малы, қой малы [ешкі ма
лы], сиыр малы дейді. Әрі бұлардың сақтаушы иесі бар деп ұғынып, оларды
ойсыл қара, қамбар ата, жылқышы ата,
шопан ата, шекшек ата, зеңгі баба деп
атаған. Ал бұлардың бәрін ңосып аяңты
мал деп атайды. Аяцты малға есеп жоц,
Айдалып барып жайылар (ҚЖ). Торт
түлікті кейде жұп [аша, айыр] тұяк, так;
[тік] тұяқ деп те атайды. Төрт түлік мал
ды оның «иесі», «киесі» бар деп нанып,
оларға жалбарынатын, киелі ақ нар, кнелі
ақ боз айғыр, киелі көк қошқар, киелі көк
бүңа деп ат қою салты болтан. Малымның ңұты деп, еркек малдан белгілі бір
айғырды, бура немесе лөкті, қошңарды
қастерлеген де салт болған. Төрт түліктің
ішінде түйе малын байлық ретінде де,
көлік ретінде де, азық ретінде де қатты
ңастерлеген. ¥заң сапар, қиын асу бел,
барар бағыты бағдарсыз жолды төс табаны төрт елі, атан жүрер жер екен деп
суреттесе, түйенің ауыр мінезін тыныштықтың, бейбіт тірлік ңалпына балап,
оның мінезінде көрініп қалар «жеңілдікті» жамандыққа жорып, түйе ойнацтаса,
жүт болады деп бағалаған, күштілікті —
нар жолында жүк қалмас; атан жілік жігіт деп, еұлулықты — бота көзді боз жігіт,
бота көз ару деп суреттеген.
Түйе малы тұқымына ңарай бірнеше
түрге бөлінеді. Әуелі бір өркешті, қос
өркешті болып бөлінеді. Ңос өркештілерді: айыр өркеш, айыр түйе, айыр өркеш
түйе дейді. Айыр түйе өркешінің арасы
кеңдігіне әрі өркеш айырының биік-аласалығына ңарай үш түрлі: таза айыр
Түйенің бұл тұцымы екі таза айырдан не
айыр мен цоспац түйеден туады. Таза
айыр — Азу тісі каладай, Екі өркеші баладай (АӘ). Ңоспақ өркеш Өркеиіініц үшы
ғана айыр болады. Түйенің бүл тұцымы
нар мен айырдан туады. (Ңоспақ ңазақта
тегі таза емес деген үғымда жиі қолданылады). Мырза қоспаң; жөн, жонбай
Екі өркешінің арасы алшац болғанмен,
өркеш үшы шошайып, иіоцтыцтанбай келеді. Нар түйе [нар] Бір өркеиіті түйе.
Бұлардың тегі лөк [лөк түйе]. Қазаңстанның кейбір жерінде түйенің бұл түрін
жалпы атпен мая дейді. Ұрғашысын аруана дейді, ал Қазаңстанның біраз жері мая
деп нар түйенің ұрғашысын ғана атайды.
Төзімділігіне, жүйріктігіне қарай қазақ
ауыз әдебиетінде жел мая атанған түйе
тұқымы осы. Атақты Асан ңайғының:
«Жел мая мініп жер шалсам»,— дегенде-

гісі осы түйе тұқымы. Ал аруана түйе
сүтті, таза тұқым. Оны аруана не аруана
мая деп те атаған. Аруанадан туған мая
бар Асылын айуан десе нанғысыз (М. Ө.).
Нардың енді бір түрін бір туған не бір
тума деп атайды. Түйенің бұл түрі лөк
пен таза айыр түйеден туады: аруана
мен таза айыр бура екеуінен бір тума
туады, бір туманың ұрғашысына айыр
бура шөккенде көбіне мырза цоспац туа
ды, ал нар бура мен айыр інгеннен нар
болып туса, бір туған дейді, егер айыр
боп туса жампоз дейді. Қара нар Бір тума.
(Қазақтың өлең-жырларында қайрат-күш
иесі, төзімділік иесі ретінде көп айтылады). Ңабырғасын сексе де, Ңайыспас цара
нар-ды деп (М. Ө.). Ңалы кілем, цара нар
Жарасады қатарға (М. Ө.). Ал бір тума
нарға лек шөксе, не аруанаға жөн шөксе,
цылағай туады.
Түйе малының аттары: Атан Айыр
түйенің ацтасы. Атанға тартсаң ауырмын,
Батпанға тартсаң бастырман (АӘ). Мацман; басқан сары атан, Маңғыстап шығар
өріске (М. Ө.). Атандай даусын ақыртып,
Басын бір кессем деп едім (М. Ө.). Інген
айыр Түйенің бес жасца толғаны. Інген
еңіресе, боту бозлар (МҢ). Атанша Айыр
түйенің бес жасца дейінгі ацтасы; Інгенше Інгеннің бес жасца дейінгісі. Мінгенде
атың жиренше, бикем, жар-жар-ау, Артқы
түйең інгенше, бикем, жар-жар-ау. Нарша
Нардың бес жасца дейінгісі-, тайлак, тайлақ түйе, нар тайлақ Түйенің екі жастағысы. (Ңазаңта «Жез бұйдалы нар тайлақ» — деп көбіне бой жетіп келе жатңан
аруды айткан). Жатып қалған цара нар,
Оны білген бар ма екен? Жез бұйдалы
сары інген, Оны білген бар ма екен? Жез
бұйдалы нар тайлац, Оны көрген бар ма
екен? — Жатып ңалған кара нар, Ол әкеңіз болмасын, Жез бұйдалы сары інген,
Ол шешеңіз болмасын. Жез бұйдалы нар
тайлақ, Ол өзіңіз болмасын? (Жұмбаң
өлең). Тайлақ түйедей тайраңдады Ерсі мінезге, епетейсіз цимылға қарата
айтады. Бота Түйенің бір жасца дейінгісі.
Түйе сүйер баласын боташым деп, Жаудыраған көзіңнен «тоташым» деп (АӘ).
Бура Таза айырдың келеге түсетін еркегі.
Кенжекей ңұба інгенді бураға шөгереді
(ҢЕ). Жаткан жері даладай, Азу тісі қаладай, Екі өркеші баладай, Ңаршылдаған
бурасы, Жалбыраған шудасы (АӘ). Нар
бура Қоспац не бір туманың келеге тусетін еркегі. Төсінде бар цос анар, Пар
бураның санындай, Оймақ ауыз, құмар
көз, Іздеген ерге табылды-ай (ҢЖ). Лөк
Нардың таза түцымды бурасы. Ңас үлектен туған ңатепті, Ңара нар керек біздің
бұл іске (М. Ө.). Буыршын Жас бура. Буыршын мұзға тайған күн, Бура атанға
шөккен күн (М. Ө.). Бурадан кескен аз-

* «Төрт түлік» жайлы материалды Қ. Өмірәлиев дайындаған. Түйе малын
тұңымына қарай жіктеу, оның атаулары Ғ. Себепевтің «Түйе және оның әбзелі туралы ңазаңша атаулар» (СССР ҒА Қаз. ф. хабарлары, 1944, № 1) деген макаласынан
алынды.
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банға Буыршын басып шөге алмас (АӘ).
Нар Бір туманың ацтасы мен үрғашьісына ортац ат. (Сол себепті де нар мая, нар
бура деп айта береді).
Түйе малының түсі: Түйе түске бай
емес. Түйені қызыл нар, сары атан, сары
інген, боз інген, қүба інген, қара нар, ақ
түйе т. б. деп түстейді.
Түйе малында болатын қимыл-әрекеттің атауы: Боздады, ботадай боздады,
ботасы өлген түйедей боздады; бақырды,
бақырауың сары атан; кәрі түйедей бақырауық; күркіреді, күркіреуік, жараған
бурадай күркіреп; тісін қайрады, шабынды. Ңара бура аузынан аң көбікті
бұрқ-бұрк шашып, тісін кайрап, басын
өркешіне ұрғылап, гүр-гүр етіп, артқы
аяғын талтайта, бөксесін шөмейте, тірсегін бүгіп, кеудесін көтеріп алып, бұты
мен екі жанын құйрығымен ұрғылап, айбат шегіп, шабынып түрып алды (AT).
Тулады, ойнақтады, тайраңдады. Түйе
ойнацтаса жұт болады (Мақал). Жарады.
Жараған бура сырттанып, қырықңан текө
бұттанып (АӘ). Бошалады. Боз інгені ңұрысын, Бошалап қашып кетіпті (АӘ).. Бір
күні ертемен тұрса Ңұба інген жоқ, «Бо
шалап кетпесе игі еді» деп Кенжекейдің
жүрегі су ете калады (ҢЕ). Тартынды,
тартыншақ, итінді, итіншек. Алдыңғы
түйең итіншек, Басқа сокпа келіншек,
Артқы түйең тартыншац, К...ке соңпа келіншек (АӘ).
Түйе малында болатын ауру түрлері;
Ңатпа. Қатпа болған түйедей, Киеңкі бол
тан биедей (Ш. Ң.). Ңышыма, қотыр, ақшелек, сары су т. б.
Түйе малына айтылатын кейіс сөз:
Ақ шелек келгір, ңатпа келгір! Ңышыма
келгір! Терің жайылғыр! Сойылғыр! Жайрағыр! Тау басында ақ терек, Ңыздар
татар мойнына, Ңалампыр, маржан текшелеп. Айдасам жөнге жүрмейсің, Иесіз
ңалган аң шелек! Сенің бірің ңалмагыр,
Ешкім сені алмагыр, Айдасам жөнге жүрмейсің Иесіз калган жайрағырі Арай жаным, арай! (АБ).
Түйе малынан алынатын өнім: Жүн
шуда Түйенің өркеш үстіндегі, тізеден жоғары жердегі, мойнының астындағы үзын
цылшыцты жүні. Маң-маң, маң басңан,
ІДудалары шаң басңан, Төрт аягын тең
баскан Екі өркешін қом басқан, Түйе бассын үйіңді (АӘ). Боздак Түйе түлеген соң
шыццан жаца жүн. (Жас бала тоңганда
жақ жүні үрпиіп кетуіне орай боздаты
шьщты, боздагы шыгып жаурады дейді).
Түйе малының сүті: Ңымыран, шұбат.
Түйе малына қатысты заттар: Ңом
жазы немесе жады, шом], ком аташ
жазы аташ немесе жады аташ], ашамай,
айыл, айылқүр], ноқта, [бұйда немесе
бида], мүрындық [мұрындың тыгырыгы]
т. б.
Түйе малының тобына, өрісіне қатысты сөз: Келе Түйенің тобы; Матау Түйенің өріс орны. Оган риза болмасаң, матау
толған түйем бар, Соган гүгел иө бол,
Қоя бер мені шешетай (ҚЕ).
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Төрт түлік малдың ішінде ңай халықтың болса да ңұрмет тұтқандарының бірі — жылңы малы. Халық аузында ер ка
наты — ат деген нақыл сөз жиі кездеседі.
Өлең-жырларында аі;ындар жылңы ма
лый ңұрметтеп сөйлеген: Мен қазанаттан
тутан қаз мойын (М. Ө.). Белгілі қаз мойынды ңара көкпін, Тұнықтан жүзіп ішпей
Канбайтүтын (Б. Кож.). Ңұлын-тайдай
ойнаган оң жак қайда? (АӘ). Тай-кұлындай тебіскен, Асық ойнап алысқан (ҢЖ).
Алпыс жасар сорлы анам, Алдыңнан шы
гып жануар, «Ңүлыным менің Төлеген,
көрдің бе» десе не дейсің (ҢЖ).
Жылқы малы тұңымына, жүріс тұрңына, т. б. қарай бірнеше түрге бөлінеді:
Аргымақ. Арғьімақ жабы көрінер — Аса
шауып бұласа; Арғымац сені сақтадым
бір күніме керек деп (М. Ө.). Арғьімаққа
айдай тага іүақтырып, Еділдің көкше мұзынан, Шауып өтсең таяр ма? (М. Ө.),
Қазанат. Аргымақтан тутан цазанат, Күніне көз көрім жер шалгысыз (М. Ө.);
Астыңдагы Шұбардың, Басын кесіп тастай көр, Қазанат тауып берейін (АБ),
Жабы. Тауга біткен аңдызым, Суга біткен
жалбызым, Жабыны жауга мінгендей,
Нешеу едің жалгызым (АБ). Тобышақ.
Тобышац атты баптады (АӘ). Екі түкей.
Екі түкей торыш ат, лауга ңоса алады
(АӘ). Текежаумыт; бедеу ат. Бедеу аттың
бестісі-ай, Адамның азбас естісі-ай (АБ).
Қазакы ат; қарабайыр. Арғымак пен
цазацы аттан туады. (Жабыны қазакы
ат деу де бар.). Ңазактың атам заманнан өсіретін жылцысы «қазацы»
аталатын — жабы. Аргы түбі, «монголдың» аталатын бойы аласалау келетін
ңазакы жылңылар бертін келе асылдандырылып, денесі ірі, төзімді, мықты бола
бастады. Ңазақы жылқылардың ең маңтаулы түрлері: жүйрік пен жорга (С. М.).
Ңанында шыгысың мен батысың жоі{,
Ағылшын арғымацтыц шатысы жоқ. Ңашаннан ңазагымның кол тумасы, Арабтың
дүлдүлінің катысы жоң. Манғүлдың мес
аты емес тұңырынган, Бұл таза швед,
шотлан түңымыпан, Жануар шапса жүйрік, мінсе берік, Озбайды жүгіргенде жылңы мұнан (I. Ж.). Пырақ. Мифтік ацызда
үшатьін ат, цанатты ат. (Ңазаң ауыз әдебиетінде пыраң көбіне «жүйрік», «тұлпар»
дегеннің баламасы болып келеді). Дүлдүл.
(«Дүлдүл» о баста Тайбурыл деген сияқты
Мухаммед пайғамбардың аң қашырының
аты болыпты-мыс, бертін келе сол діни
ұғым бойынша, дүлдүл Әлінің аты болып
суреттеледі).
Жылкы малының аттары: Ңыл ңұйрық, жүнт. (Бүлар жылкыныц ілгері-кейінді әрі ауыспалы атаулары). (Жунт — ертеректе айтылған, ңазір «жұнттай боп
семірді» деген фразада ғана саңталған.
Ескі он екі мүшел жыл календарында
«жунд жылы» деп жыл атына төрт түліктен «ңой», *уд» [сиыр] малымен катар
осы «жүнт» кірген). Қыдыра жалды қыл
қүйрық. Жылцы, ат деген мағынада. Цыдыра жалды цыл цүйрыц Сенен озбас деп
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едім, Екі аяңты, бір басты Менен озбас
деп едім (ҚБ). Ат Мініс көлігі есебіндегі
жылқы малы. «Ат тұяғын тай басар»,
«Алып анадан, ат биеден туады», «Ер ңанаты ат», «Аттың жалы, атанның қомында» (Мақал); Атца салдым терлікті, Дұшпанға қылдым ерлікті (АБ); Сонда Кенжекей әкесінің берген еншісіне, мінгізген
ат, арттырған түйе, тарттырған жасауына
разы болмайды: — Әкем маған жылқыдан таңдатсын, Шалқүйрық атты берсін...
Шалқұйрыңты сұрағаным, ерге лайық ат
еді, ер мінсін деп едім (ҢЕ); Ңабағы ңалың сол бала, Тіпті шұнаң ңу бала, Шұбар ат мініп келеді (АБ). Ңазақ шабыс
атын: Жүйрік тұлпар, күлік [осыдан
сайгүлік, сайгүдік], саңлақ, бәйге ат деп,
кейде жанама атпен: тұйғын, көк тұйғын,
Күмай, арда, арда күрең деп атаған, ал
салтанатқа мінетін атты: жорға ат, су
жорға, такие жорға, айдама жорға, шайңалған жорға деп атаған. Жай мініс
атын: мініс ат, аяқ ылау, жетек ат, қосақ
ат, түп ат, көсем ат, пар ат деп, ал жорықта алып жүретін атты ереуіл ат деп атаған.
Аттар жасына қарай былай бөлінеді:
Жас ат, ғексе ат, сақа ат, cap кідір ат,
сары тісті ат, кәрі ат, т. б.
Эпос және тарихи жырларда жүйрік
аттардың кей уақыт лаңап аты (жалңы
есімі)' болған. Мысалы: Ер-Төстіктің ШалКұйрың аты, Көрұғлының Ңыраты, Алпамьістың Байшұбары, Ңобыландының
Тайбурылы, Ңамбардың Ңарақасқасы, Ер
Тарғынның Тарланы, Төлегеннің Көкбозы,
Көбіктінің Ақмоншағы, Ңараманның Сандалкөгі, Исатайдың Аңтабаны, Кендебайдың Керкұласы т. б.
Жылңы малының еркегін мініске, ұзаң
жолға, жортуылға берік болу үшін көбіне актатып, ақта қылып кояды Жуандап
моііыны өссін деп, Бір байталға жіберді.
Бестісінде үйретті. Жібек арқан ңұлаштап, Таралып бойы ессін деп, ¥зын. байлап сүйретті. Алты жаста ақтатты, Өзіне
өлшеп Бурылдың Артынан тұрман ңақтатты (КБ); Сен ңұлында емдің, тайда
емдің, Ңүнан жаста арда емдің. Дөнен
жаста үйреттім, Алты қабат ала арқан,
Жібектен өріп сүйреттім! Бес жасына
келгенде Бел қызығын көрсін деп, Бес бедеуге салдырдым, Алты жаста ацтаттым
(ЕТ).
Жүйрік аттардың дене бітімін суреттеу
арқылы жасалған өрнекті сөз айшықтары
бар. Олар: ңұйрығы — қынаптан шыққан канжардай, жалы — күлтеленген жібектей, шықшыты — оралып жатқан түбектей, құлағы — көлге біткен құрактай,
қабағы — кара албасты ңабаңты, бауыздауы — піскен алма сағақты, көзі — қорықтан шыққан шырақтай, танауы — тығынын алған шелектей, омырауы — Еділден шыққан аңғардай, сүбелігі — тастан
соққан қорғандай, жамбасы — ұста соққан сандалдай, тұяғы — от орнындай
(ЕТ) Ңалбыр өкпе, сом [кетпен, шара]
тұяң, сом аяк, быртык бакай, болат тұяк,

тәует бас, қамыс қүлақ, қүлан жал, қаншыр мойын, бүлан мойын, қой жүтқыншақ, ит өндіршек, қоян жон, қүс топшы,
түлісі төс, тазы тізе, ит жіліншек, желмая
тілерсек, салбыр тірсек, серке сан, бөкен
сан, талые танау, қақпан бел, үңгір сағақ,
сайты аяқтай ерінді, салпы ерін, сала
сүйек (I. Ж.).; Қой мойын, коян жақ, бөкеп қабақ, ой желке, теке мүрын, салқы
төс, тақыр бақай, жүмыр тұяң, тар мыңын, күлте құйрың, шақпақ етті, бота Tipсек (Абай); Ойық желке, кекшіл бас, құлжа мойын наз бедеу (Б. Ө.); Күдері бел,
күпшек сан (Б. Ө.).
Айғыр. Жылцыныц үйірге түсетін еркегі. Тістеуік айғыр секілді. Үйіріңді
сұйылтып, Тай-ңұнанды ңуғансың (Д. Б.);
Сәуірік айғыр секілді, азынаған айғырдыц үйірін көр, Менменсіген жігіттің өз
үйін көр; Жаман айғыр енесіне тап берер. Бие. Құлындайтын жылцыныц бес
жасца толғаны. (Биені мама бие, құлынды бие, құлық бие, кексе бие тағы басқа
түрде айта береді); Байтал. Жылцыныц
екі жастан бес жасца дейінгі үрғашысы.
(Байталды қүнажын байтал, дөнежін бай
тал деп айырады). Байталсың капелімшіл
бір жел қуык (Айтыс). Бесті — жылцының бес жастағысы; дөнен — жылқының
төрт жаетағысы; ңұнан жылңьшың үш
жастағысы; тай — жылцының екі жасары: жабағы — жылцыныц бір жасца
толмағаны, кұлын жүні түспеген, тай
шыцпаған кезі, кұлын — жылцыныц бір
жасца дейінгі, жабағы жүні көтерілгенге
дейінгі баласы.
Жылкы баласының өсуіне орай тай
шықты, қүнан шыцты, дөнен шықты, бесті
шықты, ат болды деп айтады. Ңұртқаның
батсқан Бурылы Жасңа толып тай шыцты
Жалтырап маңдай ай шыкты. Тайдан
кұнан бұл шыцты... Ңұнаннан шығып дөненді, Бестісінде үйретті (ҢБ).
Жылкы малының жасына карай байкалатын мінезіне ұксатылып барып жасалған фразалар бар: құлындай ңұлдырап; құлында даусы шықты; ат болар
тай саяқңа үйір; бесті айғырдай азынап
т. б.
Жылңы малында болатын ңұбылыстарды білдіретін сөз тіркестері: Тоқтап
кетті, кұрсаңтанды, қүлын салды. Кұрсағы жуан боз бие, Құлын салмас демеңіз,
Құлыц туған ңұлаша, Қүрсацтанбас демеңіз (Б. Ң.). Айғырға салды, айғыр шапты,
үйірсек. Жасыңнан үйірсек деп естуші
едім, Шауыпсын өш айғырдыц енесіне
(Ә. Тәң.); Үйірге түсті; үйірін қуды [сұйылтты]; ңұлағьга біздей ңадады; бүйірінен жарады; кекілінен қарады; қанжырдай қатып жарады; ішін тартты; сүмбідей жарады; суытуы түсті; мейіздей катып жарады; шаңына ілестірмеді; аса
шапты; ақ бөкендей ойнады; топ жарған; сауға салған; канаттыны қаңқан;
аузымен қүс тістеген; бәйге бермес т. б.
Жылқы малы мен адамның ара ңатынасын білдіретін сөз тіркестері: Ат салысты; ат қойды; аттан салды; ат үста-

517—

ды; ат үстар; ат ұстатар; ат байлар; ат
ңұйрығын кесісті; ат сауырын берді; а і
ңұлағы теңесті; ат басын тіреді; ат басьш
бір кезеңге теңесті; жылқыға жау тигендей; ат сабылтты; ат құрғатпады; ат айдады; ат қосты; ат тартты; ат қайтты;
ңұйрың тістесіп келді т. б.
Жылңы малына тән кейбір ңимыл-әрекеттерге қатысты сөздер: Оқыраңды, кісінеді, шүркырасты, иіскелесті, қасысты,
тістесті, тебісті, жусады, үйездеді, осқырды, үрікті, тулады, тарпыды, шапты, жортты, желді, аялдады, қарғыды, сскірді.
Жылңы малын саууға байланысты
тіркестер: Бүкпе салу (Алдыңғы қамшылар жақ аяғын мойын жіпке бүге байлайды); күрде салу (Тебеген асау биені сауарда мойын жіпке қамшылар жақ не
мінер жак; артңы аяғын тірсегінен іліп
қояды).
Жылңы малын ұстауға, бас білдіруге
байланысты тіркестер: Бүғалык [ңұрық]
салу (¥зын арқанның басын тұзақтап, не
ұзын құрыққа тұзақты жіпті іле байлап,
мойнына тастайды); ңыл бұрау салу (Таңымына я үстіңгі эрніне тұзақты жіп
сальга бұрайды).
Жылңы малының жалқұйрығын күзеуге байланысты тіркестер: Тай күзеу,
кұпан күзеу, бордақы ісүзеу (Тайдың
ңұйрың түбінен құндыздың ңылын ңалдырып, маңдайынан кекіл жалын қалдырып күзейді, құйрығы ұшынан шыбын
қағар құйрык ңылын қалдырады, ңұнанның құйрығына тимей тек жалын күзеп,
кекіл жалын, кекіл қағарын әрі шоңтығына жақын, мінерде ұстар тұсынан бір
топ жалын қалдырып күзейді, ал бордаңыны күзегенде тоқалдап күзейді).
Жылқы малында болатын түстер:
Боз. Воз шапса, боз озбай ма буырылдан,
Мен шапсам жер танабы куырылған (Айтыс); Ақ боз ат, ала ат, алаша ат. Алаша
аттың басы деп, Ңалмакы ердің ңасы деп,
Ңаң жүректің тұсы деп (ЕТ); Шаңқан,
қылаң, кара ат, ңара кер, қызқара, кара
ңұла, сары ат. Тақсыр-ау, бұл бергенің
сары ат екен, Аузында бір тісі жоқ кәрі
ат екен (С. А.); Сары сұр, кызыл ат, жи
рен ат, құла, күла кер, баран, құла жи
рен. Қүла жирен ат мінген, ңұйрығын
шарт түйген (М. Ө.); Бурыл, күрең ат, кер
ат, кер торы, сұр ат, торы ат, шүбар ат,
шауқар ат, қырат, көк ат, ңара көк, бор
те, ак борте, тобылғы меңді торы ат, ақ
ңұла, ак сүр т. б.
Төрт түліктің бірі — сиыр малы жайлы да тілімізде жеке атаулар мен сөз тіркестері, маңал-мәтелдер де едәуір: Сиырдың сүті тілінде; сиыр алсаң танып ал,
танымасаң тарғыл ал; Сиыр бақтым дегенше сидан қаңтым десеңші.
Жаман сиыр өрешіл деп; ңұдай сүзеген сиырға мүйіз бермейді деген; сиыр
синағанды білмейді деп; сиыр мінез —
мінезі теріс, шадыр кісілер туралы. Сныр
бүйректеніп — ынтымақсыз, бөлек болу
туралы. Мүйіздескен сиырдай — жанжалегесті, өзара ңастасу туралы.
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Сиыр — осы түліктің жалпылық аты,
әрі үш жастан асқанын, бұзаулайтыныи
да осылай атайды, көбіне сауынды сиыр
деп те айта береді.
Сиыр малын жасына қарай: бұзау.
(Бір жасңа дейінгі); торпак, тана. (Бір
жастан асқаны). Кей жерде тана деп тек
ұрғашысын атайды. Оңтүстік жағында
«тана» сөзі, «тай» сөзі еркек тай, ұрғашь:
тай іспетті келеді де, еркек тана, ұрғашы
тана, тана бұңа түрінде айтыла береді.
Баспақ. (Күзге ңарайғы бұзауды кей жерде осылай атайды). Тайынша. (Екі жаска
келгені); ңұнажын (Екі жастан асқаны,
төл беретіні). Екі жастан асқан еркегін,
тарттырылса өгіз, тарттырылмаса бүңа
дейді. Өғізге туған күн бұзауға да туады
деген осыдан. Өгіздей боп. (Үп-үлкен бола
тұрып); өгіз сияқты. (Бас-көзге қарамай,
киіп-жарып жүре беретін кісіге айтылады); өгіз кара күші бар. (Күшті, карулы
деген мағынада); өгіздей өкірді. (Үлкен
кісінің қайғы-құсада қатты жылауы); өгіз
олжа, өгіз сыбаға. (Үлкен, мол сыбаға).
Өзгеге өгіз олжа тигенде, әкеме бұзау
олжа тиетін ер ме еді. (В. В. Р.). Өгізді
өрге салсаң, ңанатың талады. (Қинамау,
ңиынға салмау туралы). Сол сияқты бұңаға салды, бүқадан шықты, тоңтап ісетті,
бошалады, бүзаулады сияқты сөздер қолданылады.
Сиыр малына айтылатын қарғыс, кейіс
сөздер: Сыпыра алғыр! Қара.сан келгір!
Ошақ болғыр! Оцыра тигір! т. б.
Төрт түліктің бірі — қой малы. Ңой
жуастыңтың, момындьщтың, бейбіт жағдайдың баламасы ретінде алынып, тілде
осы мағыналарды білдіретін көп-көп сөз
тіркестері жасалған: Ңой баласын сүйеді
қоңырым деп, Еш нэрсені білмеген момыным деп (АӘ). Осыдан келіп, адам момынын: қойдан қоңыр, ясылқыдан торы;
қой аузынан шөп алмайды деп айтады. Ал
кой үстінде боз торғай жұмыртқалаған;
койы өрісте түнеген; жатып қалған бір
тоқты жайылып мың ңой болған жұрт деп
бейбіт өмірді, берекелі елді, құт мекенді
айтңан. Адамдардың сағынып табысуын—
қойдай маңырап шуылдап, қозыдай
маңырап дуылдап; қойдай маңырап,
қозыдай жамырап деп, қалың момын
жұрттың тұйықка тіреліп, сасқан шағын — ұйлыңцан койдай қамалды деп
суреттеген.
Ңойды жасына, еркек-ұрғашысына ка
рай: Үрғашы қой. (Төлдейтін кой); саульщ қой. (Сауылатын, көбіне бес жастан
асңан ңой); дөнен кой. (Төрт жастағы
ңой); құнан қой. (Үш жастағы қой); ісек
қой. (Екі жастағы еркек қой); тұсақ.
(Екінші көктемге шыққан, былтырғы ко
зы). Кебе, кебе қозы, копей, көрпеш, көрпелдес, көбе, көбеген. (Ерте туған қозы).
Байдың ұлы көрпелдес, шұбалаңқы тартады, Айдап жүрген малдан соң (Б. Ң.);
Базарбайдың Төлеген, Ерте туған көбеген
(ҢЖ). Осылармен кабат бағлан, марқа
қозы, сырбаз қозы — «жетілген, «піскен»
деген- мағынада. Бал татыған бағланның
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езілтіп етін шайнауы (Д. Б.). Ңозы. (Қой
төлінің туғаннан тоңты болғанға дейінгі
жалпы аты). Ңозым, коныр қозым, қошаданым десе, тату балаларды егіз қозыдай
дейді.
Еркек қой немесе азбан деп те айта
береді. Ал қойға жіберетін еркегін ңошқар деп атайды. Ңазақта ңошқарға қатысты: кошқар болар қозының маңдай
жағы дөң болар деп болар бала жасынан
дегенді білдірсе, екі кошкардын басы бір
қазанға сыймайды деп екі мықты сыйысып, бір отыра алмайды дегенге мезгейді.
Күйекке байланысты тіркестер: Кошдар жіберді; қошқар салды; қошқар қойды; қой кашты; қойға қошқар жіберді;
күйек байлады; күйек алды; күйектен
дұтылды. Үш ай токсан болғанда Ңұтылар
ңошңар күйектен (ҚБ); күйек кез. (ҚошДарды ңойға күйекпен жіберген кез, мұнда әрі ңойдың күйлегенін білдіреді). Ал
ауыс мәндегі күйек асты жакын жасырын,
жұрт көзінше жорта адалсып жүріп көңілдес болу деген мағынаны білдіреді.
Төрт түлікте қоймен ңосылып айтылатын мал — ешкі. Оны шекшек ата баласы
деп те атаған. Ңарағай мүйіз серкелі.
Шүйде жалды желкелі, Шекшек ата ба
ласы Ешкі бассын үйіңді (АӘ). Ешкіге
ңатысты мынадай сөз тіркестері бар. Ешкі
баққан зыр қағар; есі кеткен ешкі жвяр;
тоқал ешкі қой бұзар; ешкісі өреген, түйесі кетеген; ешкі [теке] «баң-бақ»; ешкі
еті жел немесе теке сасиды; сасык теке;
түйені жел қозғаса, ешкіні көктен көр.
Ешкінің серкесін мал баққан жұрт қатты
құрметтейді: серкесіз ңой болмайды деп
ңоралы қойға басшы ретінде серке ңояды
да, оны көсем серке дейді. Ай мүйізді ац
серке дойды бастар жар-жар-ау (АӘ).
Ңой мен ешкіге ңатысты ауруларға
орай: Кебенек келгір [қатісыр]! Топалаң
келгір [тигір] т. б. ңарғыс мәнді фразалар жасалған. Төрт түлік малға қатысты
шақыру, кею мәнді бір алуан одағай сөздер бар: Так-тәк ңашңалақтаған жылқы
малый токтатуға, ұстауға орай айтылады. Анасын танып Тайбурыл Теректегі
шылбырын Үзіп ала жөнелді. Ат дашқасын *тэк-тәк!» деп Ңобыланды батыр жүгірді (ҢБ).
Жылңы малый ұстарда құр-құр, кұруқұру десе, жем я тұз дорбаға жылқыны
шақырарда моһ-моһ дейді. Сиыр малын
ay-hay [хау] деп, қой малын пүшайт-пүшайт, пүшәй-пүшәй, құрай-құрай деп,
ешкі малый шөре-шөре, шөрей-шөрей деп
шаңырады. Кәрі Ңұлтай жете алмай, Жүгіреді шөрелеп, Ңайда кетіп барасын Иесіз
қалған кебенек, Шөрей, жаным шөрей
(АБ). Түйе малый көс-көс, көйіс-көйіс деп
шақырады, сауу үстінде идіру үшін де
осылай дейді. Кей жерлерде моһ-моһ сөзімен де түйені шақырады. Сол сияқты итті
кә, күш-күш дейді. Жылңы, түйе малый
айдағанда шүу! Айт шүу! дейді. Айт жануар, шүуі деді, Ңұбылып Бурыл гуледі
(ҢБ). Ауыз әдебиетінде түйе малый айдағанда арай, арай деу кездеседі. Байбөрі-

нің кетті ме, Шрлерінің киесі. Айдасам
жөнге жүрмейсін Адыра ңалған Алпамыстың түйесі Арай, жаным, арай, арайі
(АБ). Сиырға өкі Өгізге соп! — десе, қойға
рит [үрит]; ңош! қош-қош! деп, ешкіге
шек! шек! деп, итке кет, тұр, жоғал дейді.
Түйе малынан бураны інгенге шөгергенде, екі бураны ұрыстырарда келе-келе
десе, айғырға (кей жерде бураға) ңұрайтқұрайт, кырит-кырит! дейді. Малды сүзістірерде: қошқарға үрит [рит], соқ-соқ!
бұңаға күяс-күж! дейді. Ал итке бас-бас!
айт, айдақ! һайт, айтақ, айтақ! дейді. Осы
одағай сөздерден келіп, біреуді біреуге
айдап салу мағынасында: айтаққа еріп,
айтадқа мәз болып, айтаққа елеріп, айтаққа үріп, жүртты айтақтап деген, сол сияқты үрит, соқ-соң, үрит, сок-сокка салып
деген фразалар жасалған.
ТӨРІНЕН КӨРІ ЖУЫҢ Қартайып,
өлімге таяу; бір аяғы жерде, бір аяғы
көрде. Төрінен көрі жуыц әкеңді ңабырына тонап кіргізбекпісің? Масқарасын
әлемге шашып, ит жемі ңып өлтірмек
өшің бар ғой, сірәі — деді Абай Оспанға
(М. Ә.).
ТӨС АРШЫНДЫ СҮЛУ Мүсіні. әдемі
цыз, әйел.
ТӨСЕГШЕН КӨТЕРДІ Келін боп түсе,
екі цабат болды. Ңарашаш түскен жылы
тәсегімен көтеріп үл туады (Н. Б.).
ТӨСЕГІН БЫЛҒАДЫ Зиналыц (бұзықтыц) істеді деген мағынада.
ТӨСЕГІНЕН АИРЫЛҒАН Жаны тыныш жатпаған, жүрт цамы үшін үйцы
бөлген. Тас табаны төрт елі Атан жүрер
жер екен, Төсегінен айрылған Атам жүрөр
жер екен (ШС).
ТӨСЕК БОЛЫП ЖАТЫР Жерге шашылып, рәсуа болған астыц, жеміс, т. б.
жайлы айтылады.
ТӨСЕК ЖАДЫ Әйел жанды, үй күшік. (Кей жерде «жады бас» түрінде де
айтылады). Төсек жады мырзалар, Ала
баспаң байлының (Д. Б.).
ТӨСЕК ЖАҢҒЫРТТЫ Әйелі өліп,
екінші әйел алған кісіге айтылады. (Кей
де әйелінен ажырасып, басңа әйел алған
адамға да айтылады). Әлгі, бұрынғының
макалы бар емес пе: «Кедейдің ңатыны
өлсе, басы каңғырады; байдың катыны
өлсе, төсегі жаңғырады» деген (С. С.).
ТӨСЕК ТАРТТЫ [ТАРТЫП ЖАТЫР]
Сырцат меңдеп жатып калды; цатты ауырды, науцастанып жатыр. Науқас шалдығып, төсек тартып ңалғанымда, Байғабылмен ңазаңшылың жолымен сөйлесіп,
аңымды сұрап едім, күстаналап ұрсып
тастады (С. О.). Содан бері алты жыл
Жезказғандағы калалық ауруханада те
сен тартып жатырмын, ңол-аяғым қимылға келе алмай-аң қойды (ҢӘ). Күндерде
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бір күні шал ңатты ауырып, төсек тартып
жатып алды (ҢЕ).
ТӨСЕКТЕ БАСЫ ҚОСЫЛДЫ 0 ТӨСЕКТЕ БАСЫ, ТӨСКЕЙДЕ МАЛЫ ҢОСЫЛДЫ Агайын-туысты, ынтымағы, бірлігі бар, цонысы ортаң жұрт болды. Керек
десе, түтініміз бір ұшңан, Төскейде мал,
төсекте бас цосылып, Жанымыз да, қанымыз да туысқан (О. Ш.). Түрікмен төскейде малың, төсекте басың цосылған бауырың емес пе еді (Ә. Н.).
ТӨСЕКТЕН БЕЗШДІ 1. Жар көцілінен
еуынды. 2. Жортуылды күндер туып, үйцысын цашырды. Ат үстінен күн көрмей,
Ашаршылық шөл көрмей, Өзегі талып ет
жемей, Ер төсектен безінбей, Ерлердің ісі
бітер ме? (М. Ө.).
ТӨС ҢАҒЫСТЫ © ТӨСКЕ ТӨС ТИГІЗДІ © ТӨСІН АШТЫ [ТУЙІСТІРДІ]
1. Дос болды. Шынңожамен табысып, Уағада сөз алысып, Толтаймен төс цагысып,
Ант суынан ақ ішіп (Манас). 2. Қүшацтасты; көрісті. Ңанат әлі де үнсіз болатын.
Жұматай досымен төсін түйістіріп көрісіп
болғанда барып, ол көзінің жасын сүртті
(Ғ. С.).
ТӨС ТАБАНДАП ЖАТЫР Вауырын
төсеп, етпетінен жатыр. Лабасы төрде жатыр төс табандап, Шоңкиып, малды ауылдың төбетіндей (I. Ж.).
ТӨС ТАБАНДЫ БИ Ыцпалы, тегеуріні
күшті, табанды би. Ырғасканға шыдаса,
төс табанды би сонда болады ғой. Өзінің
толайым нұсңасы бітімшіл, дәнекершіл
болғандай (М. Ә.)ТӨС ТАБАНЫ ЖЕРГЕ ТИДІ
жүйкеледі, шаршап-шалдыцты.

Әбден

ТӨТЕСІНЕН [ТУРА] САЛДЫ [ТАРТТЫ] Тіке, жол цысцарта жүрді. Табиғат
көрінісіне елтіп аз тұрған кыздар селоға
төтесінен салмай, өзен бойын жағалап
кетті {Ң. Ң.).
ТУ БАЙЛАДЫ [КӨТЕРДІ] © ТУ ¥СТАП, ТҰЛПАР ЖАРАТТЫ © ТУ ТІКТІ
© ТУ ТІГІП, Т¥ЛПАР МІНДІ 1. Ерлік
жорыща елді көтерді, цол бастады. Ер
Ңабанбай ту байлап, Арңартаң атты борбайлап, Ақтамберді айқайлап, Ңалмаңқа
кірді желіге (Д. Б.). Қара тастың астынан
су көтерген, Су түскен мұнарды бу көтерген. Туған жанның бәрі де өлмей тұрса,
Бұрынғы
батыр кайда ту көтерген
(Т.ТТ. Ңұл.). Ту үстап, түлпар жаратпай,
Алдынан топ таратпай, Жай отындай оң
атпай, Анадан тудым дегенмен, Бастамас
ел ұлан ба? (Д. Б.). Атандым Балуан Шолақ бала күннен, Ту ұстап, ерлік етіп
тұлпар мінген. Ешкімге опасы жоң жалран дүние, Өтті ғой талай-талай кемеңгерден (Б. Ш. Б.). 2. Жоғын жоктады, намысын цорғады. Туын тікті сыбанның,
Аңтамберді батырды, Ауылдан шығып ат
ңойып, Ардаңтап ұран шақырды (Д. Б.).
Ңу дауысты Ңұттыбай Ңазаң туын көтер-

ТУМАН

ді, Даналыңпен айырды, Келері мен кетерді (Д. Б.).
ТУ БАСТА Әуелден, бұрыннан, цашаннан. Нұри Ғалиға ту баста жаксылык
істеуді ұйғарғанда, оның бірінші сенген
адамы да осы Шәкір еді (М. И.). Оқымыстылық ту бастан менің табиғатымда жоң.
Оған менің ақылым да, кабілетім де, төзімділігім де жетпейді (М. И.).
ТУ БИЕ Қысыр цалған жылцы. Малшы қазақтар мал базарына жиылған. Ңұр
ат, ту бие, ңұр егіз, тік өркеш түйе, тегене
құйрық кой — бәрі бар (F. Мұс.). Бергізіп
ханымдарға оңаша жай, Келтіріп етіп
койды керегін сай. Сойдырып ту бие мен
бағлан қозы, Жегізді бұл келгеннің бәріне май (Т. I.).
ТУҒАН АЙ Жаңа көрінген ай. Ңактаған аң күмістей кең маңдайлы, Аласы аз,
ңара көзі нұр жайнайды. Жіңішке ңара
ңасы сызып ңойған, Бір жаңа ұңсатамын
туған айды (Абай).
ТУҒАН АЙДАЙ Аса сұлу, көрікті, ару
жан туралы айтылады.
ТУҒАН ЕЛ — ТОРҒЫН БЕСІК © ТУҒАН ЖЕР Отан, өз елі, кіндік кесіп, туыті
өскен жер. Туған елім, калдың-ау торғын
бесік, Үйден кетіп ашам-ау бөтен есік,
жар-жар («Бозінген»). Туған жерді цпя алмай, Тентекті жеңіп тия алмай, Элі отырмыз ұялмай, Таба алмадық өңге елді
(Абай) Ендігіге не сұрау бұл жалғанда?
Ақыл-ой, ар-намыс жоң еш адамда. Өлген
мола, туған жер жібермейді, Әйгпесе тұрмас едім осы маңда (Абай).
ТУҒАН КҮН 1. Басына түскен циыншылыц. Сиыр мен қойға туған күн маралға да туды (СҢ). 2. Жацсылыц күн.
ТУДЫ БІТТІ, КӨРМЕДІ Өмірінде көрмеді, туғалы көрмеді.
. ТУ ЖЕР © ТУСЫРАП ЖАТҢАН Ей
ДАЛА Көптен айдалып, жыртылып егін
салынбаған жер. Талай жылғы ту жер биылғы қалың жаңбырда керемет көрсетті
(Ғ. Мұс.). Талай жыл, талай ғасырлар
бойы тусырап жатцан ен далаға алғаш шабуыл басталғаннан бері тоғыз жыл өтті
(ЛЖ).
ТУ ҢОЙ Ңьісыр цалған, төлдемеген
кой. Тыста, есік алдында, Тәуке бір ту
цойды мүшелеп бұзып тастапты (Ғ. Мұс.).
ТУЛАДТАЙ СҮЙРЕТТІ Қиыншылыц
көрсетті, азаптады, цорлады; күиі көрсетті, цоцан-лоцы жасады. Ел-жұртымды
күйреткен, Найзаға ерді түйреткен, Тулацтай терін сүйреткен. Не ңылған жау! Нендей жан? (Б. К.).
ТУЛА.К ШАТОУ Күзем алғанда шашылатын иіашу.
ТУМАЙ, ТУА ШӨККІРІ қ а р ғ ы с.Н е
ге тудың екенсің деген мағынада.

ТУМАСА
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ТУМАСА ДА ТУҒАНДАИ Жат болса
да өз баласындай. Ңалқам, жылағанмен өлген адам келмейді! Маган да оңай
тиіп отырған жоқ. Ңайтейін, амал бар ма?
Тумаса да туғандай еді. Енді жылама, басыңды көтер, тамақ іш,— деп тамақ ішкізеді (ҢЕ).
ТУМЫШ AT Арғым.ац пен цазацы
жылцыдан туған будан.
ТУРА [ТҮЗУ] ЖОЛҒА САЛДЫ Дұрыс
бағыт берді. Ви мен бектің сэні жоц, Елін
ңорғай алмаса, Тура жолға салмаса, Ыстырына күймесе, Суығына тоңбаса (Д. Б.).
ТУРА [ТҮЗУ] СӨЗ Шын, әділ сөз.
Жүйріктікпен шалқымай, тура сезді жақтаран. Бала айтса да хақ сөзді, Бұрылмастан тоңтаған (Абай). Өнерсіздің ңылығы —
Тура сөзін айта алмай, Ңит етуге бата алмай, Ңорлыңпенен шіруге, Аз ақшаға жалданып, Өнбес іске алданып, Жол таба ал
май жүруге (Абай). Әбілет басқан елерме,
Сөзге жуық келер ме? Түзу сөзге сенер ме,
Түзелмесін білген ез (Абай).
ТУРАСЫН АЙТТЫ Шынын, анығын
баяндады. Ал Күдері арамыз, тікелей өз
биіміз не деді дейсің р о й ! Білмегің осы ма,
Жәмеке? Турасын айтайын (Ғ. СО
ТУРА ТІЛДІ Шыншыл, әділін айтатын
кісі. Тура тілді кісіні дейміз орыс, Жиреніп жылмаңдықты демес бұрыс. Жылпылдақтан айрылып, сенісе алмай, Амандыңты жоралтар аңыр бұл іс (Абай).

жүрек жомарт қүбылмай, Жақсы өліпсің,
япырмай! (Абай).
ТУЫН ЖЫҢТЫ [ҚҮЛАТТЫ] Виліктен айырды, жеңді. Таң калды естіген жан
нелер мықты, Сабаздың әр пікірі тура
шыңты. Кедей мен жұмыскерді ңолына
алып, Патша мен алпауыттың туын жыцты (Ә. Тәң.).
ТУЫРЛЫҒЫН ТІЛДІ ө ТУЫРЛЫҒЫН
ТІЛЕДІ, ТІЛІП ТОҢЫМ ЕТЕДІ Көбіне ескі
эдебаетте кездесетін теңеу: тас-талканын
шығару, шаңырағын ортасына түсіру мағынасында айтылады. Өзін әлпештеп өсірген үйіне, ұясына өрт салған, туьірлығын
тілген, казанын тепкен қара бетке кім жылы қарайды? (Ә. Т-). Туырлығың тілмесем,
Тіліп тоцым етпесем (М. Ө.).

ТУСАҢ ТУ! Анадан тусаң осылай артык, асып ту деген мағынада. Арғыннан
туған ардагерім-ай!... тусаң ту! (М. Ә.).

ТҮЗАҒЫ ҚЫРСЫҢТЫ Жолы болмады; айласы іске аспас болды. Молдеке,
саятшы — сіз, түзағың — біз, Біз сіздей үй
сынықтан ұзап жүрміз. Жасыңыз орта
жерге келген екен, Қырсыщан кезі шығар
тұзағыңыз (М. Б.).
ТҮЗАҚ ҮЗГЕН © ТҮЗАҢ ҮЗГЕН АЛА
АЯҢ Ала бөтен бүзьіц, зұлым адам туралы
айтылады.
ТҮЗАҢҢА ТҮСТІ [ТҮСІРДІ] Қолға
түсті, ұсталды. Бұрын да та лай рет келіп,
шың жуытпай кеткен Қожанасырды «енді
түзағыма түстің бе» дегендей, ңаһарлы
хан ңалың ңабағынан кар жауғандай сөл
тұнжырап отырады (ҢЕ).

ТУ СЫРТЫ Арт жағы, арца тұсы. Өзіме ой тастаған қартты есіме ңайта түсіріп,
отырғандардың арасына қарап едім, ол
менің ту сыртымда отыр екен (Ә. Ә.). Ту
сыртынан келіп қалған күшті аңғармаған
дұшпан і$атты састы (Т. А.). Мырқал ту
сыртынан кіріп келген Абзал мен Сафроновты байкаған жоқ, Мирон Павлович тепсіне жетіп келді (Ә. Ә.). Құнанбай сол
уаңытта сыртынан тұрып кеп, Майырдың
ту сыртынан құшактап, ңос қолын сырты
нан топшыдан қайырып тұра калды
>(М. Ә.). Ңазылған ор, атылған оққа қарамастан, майдан шебін бұзып өтіп, жаудың
ту сыртына шығып алдың (Ә. Ә.).
ТУ СЫРТЫНАН ӨТКЕНДЕЙ Тесіп әтквндей деген мағынада айтылып тұр.
Сәл шегір тартңан еткір, ңырағы көзі карағанда адамның ту сыртынан өткендей
(I. Е.).
ТУ ШӨП Мал тісі тимеген бітік шөп.
Туғалы тіс тимеген ту шөбі бар, Шай шымылдьщ, жасыл кұрақ, Ңалың біткен ту
құрақ, Кейде аңқулар жасырыкад, Шымылдыңңа судырак (С. С.).
ТУЫ ЖЫҒЫЛМАДЫ Жеңілмеді, алған
бетінен кайтпады. Жайнаған туың жығылмай, Жасқанып жаудан бүрылмай, Жау

ТУЫСПАЙ КЕТКІР! Вірге туман калғыр деген жағынада. Туыспай кеткір алты
аға, Бармысың тойда кайдасың? (ҢЖ).
ТҮҒЫРЫНА ҢОНДЬІРДЫ Қүтты орын
тауып берді. Өзі баулыған түлек еді, енді
соны тұғырға цондырыпты (AT).
ТҮҒЫРДАН ТАЙДЫ [TYCTI] Қайраттан цантты, кадірі кетті. Түғырдан өзің
тайсаң, ізіңді басатын шынарьщ болсын
(ШС). Саңал-шашым ағарғанша түғырымнан тайғаным жоқ (М. Ә.).
ТҮҒЫРДАН ҮШТЫ О дүниеге кетті
деген мағынада. Ақ сұңқар тұғырдан ұшты, Кәусардың суын ішті (ІПС).

ТҮЗАҢ ҢҮРДЫ [САЛДЫ] Пәле ойлады, айла, амал жасады. Деп Асңап бұңараны бірлестіріп, Өзіне көпшілікті алды
бұрып, Өшікті содан бастап Жүсіп оған,
Асңапты жоғалтуға түзац күрып (И. Б-).
Құлағын тап, Түзағын can, Аяқтан ан, Сүрінді ат, Кейде жұңа тағасы (С. С.).
Т¥3 АРАМЫ Іші тар, цара жүрек, тас
бауыр, сенімді актамаған кісі.
ТҮЗДАС-ДӘМДЕС БОЛДЫ Вірге жүріп,
бірге түрды. Адамның күні адаммен, Эбе
не, айтқаның орынды. Қанша жыл түздасдэмдес болып жүріп, бір ауыртпалығыңды
көтермесек, біздің неміз адам,— деді Ысмагұлов (СҚ).
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Т¥3-ДӘМ АЙДАДЫ Кездесуге жазды.
Айтып бер ат-жөніңді, жұртың қайда? Кездестік тұз-дәм айдап осы жайда (Т. I.).
ТҮЗ-ДӘМІ ЖАРАСПАДЫ Тату-тәтті
тұра алмады; көп отаспай, ажырасып кетті. Жігітім екеуміздің түз-дэміміздің өзі
жараспай барады-ау, қит етсе керіске шабатын боп алдьщ (М. И.)- Екеуінің тұз-дэмі
жараса цоймады, кайсысы кінәлы екенін
білмедік, келін төркінінө кетті (AT).
Т¥3-ДӘМІ БІТТІ Өмірі таусылды. Айрылатын жетті ғой күн, Амал бар ма, жан
жарым! Бір көрермін, я өлермін, Біткен
болса түз-дәмім (Б. К.).
Т¥3 КӨЗ Көк көз. Ңиыктау селеу мұрты катты ширатылған, тұз көзі шатынай
ңарады (3. Ш.). Сарбас көнтек ауыз, домалақ мұрын, тұз көз, тапал бойлы, талдырмаш сары жігіт екен (С. М.).
Т¥3 ТАТТЫ Дэм ауыз тиЭі, ас ішті.
Татцан түзға кас кылған жігіт оңбас (М3).
Т¥ЗЫН АҚТАДЫ Өзіне еткен еңбегін,
борышын өтеді. Жасым жүзге келгенше,
Елім түзын актармын. Жаса, Ңазаңстаным, Аса берсін баңтарың (Ң. Ә.). Жаман
емес, түзын ацтай ма деген үміт бар. Осы
бір жаңа келгендер киіп кетіп жүрмесе,—
деді Ракым күлімсіреп Әлішерге (Б. М.).
Т¥ЗЫНА ТЫШТЫ Өзіне жасаған жацеы ниетін ацтамады, жамандыща барды.
Дәм-тұз дегенмен еселтесу жоқ, түзына
тышты деген осы да!— деп, қара бұжыр
сұрлана, шырайын өзгертіп, қарсы сөйлеген жас жігітке кіжінгөн пішін көрсетті
(Б. М.).
Т¥ЗЫН КӨТЕРДІ Жолын кылды. Түзымды құдай көтерсе, Мұида жоқ сенің
тең карын (ҢЖ).
Т¥ЗЫН ТАТТЫ Тамағын жеп, асын
ішті. Ңұлаң салар адам бар ма, жарандар,
Менің бұл айтқан кебіме. Түзын татып...
Дұшпандықты ойладым, Ңайда барып оңамын (М3).
ТҮЙЫҢҚА ТІРЕЛДІ [КИЛІКТІ] Істер
амалы калмады, шарасыздыкка үшырады.
Түйыцца бүгін киліктім, Кім су себер іштегі Түтөніп жанған жалынға (А. Аз.).
Т¥ҢЫЛДАНЫП ОТЫР Түк калмады.
дәнеңесіз, тып-типыл болды.
Т¥ҢЫМ ЖАЛҒАДЫ © Т¥ҢЫМ ҢУАЛАДЬі Атадан балаға дарыды, үрпацтан
үрпакца кетті. (Бұл фраза ұрық ңуалау я
билігі баладак балаға ауысу мағынасында
да келе береді). Бір табы Жұрат дейтін ел
атасы, Жайлауы Үлкен тауда жая тасы.
Билеген нәсіл ңуып, түкым жалғап, Халңыніа ңадірлі еді ханның басы (Ә. Найм.).
Әсіресе, ұнататын мамаіндығым — дәрігер
болу. Жас кезімде дәрігерлік тек түцым
цуалайтын кызмет деп ойлаушы едім
(ЛЖ).
Т¥ҢЫМ-Т¥ҒИЯНЫН [-ТҮҚИЯНЫН]
ҢАЗБАЛАДЫ © К...ІН ҚАЗБАЛАДЫ Түп
төркінін, мэн-жайын сөз етті.
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Т¥ҢЫМ-Т¥ЯҒЫНАН
[Т¥ҢЫМ-Т¥ҢИЯТЫНАН] ТҮК ҢАЛДЫРМАДЫ [ТҮК
ҢАЛДЫРМАЙ БОҢТАДЫ] © ТҮҚ- [Т¥ҢЫМ] ТҮҚИЯНЫН ҢАЛДЫРМАЙ БОҚТАДЫ Үрім-бүтағының бәрін балағаттады.
Майбасар балаға аңырып ұрсып, түкымтүяғынан түк цалдырмай. боцтап, аттың
бауырына алып сабап жүр (М. Ә.). Жауынгерлер олардың түц-түциянын цалдырмай
боцтап, взді-өзінің орнына барып отырып
жатты (Ә. Н.).
ТҮҢЫМЫ
ҢҮРЫДЫ © ТҮҚЫМЫН
ҢҮРТТЫ [ҢОЙМАДЫ, ҢЫРДЫ] © ТҮКТҮҢИЯНЫМЕН ҢҮРТТЬІ Үрім-бүхағынан
ештеңе цалмады, жойылып кетті. Алдыңа
арым жібермен, Үш таңбалы Майлыбай,
Түцымым бітіп қырылмай (III. Ж.). А, таңсыр, жаңсы да өтер, жаман да өтер. Дүниеден жүйрік те өтер, шабан да өтер. Сәлемге келген кісінің атын алып, Үры төре,
бүйте берсең, тұкымың күрып кетер
(С. А.). Атаңа нәлет, ңу бұрттан, Алыжды
күреп алайық, Түцым цоймай бұл жұрттан,
Түгел қырып салайық (Манас). Түбіме жетіп, түцымымды цүртайын деп жүр екенсің,— деп, өзіне дүрсе коя беріп, ұмтылған
соң, әзер ңашып кұтылды (С. Т.). Тәңірбергендер түц-түциянымызды күртпац боп
жер түбіне айдатса да, темір торды талқандап келе бердік-ау (Ә. Н.). Түцымын сөйтіп
кырды жауыздардың, Ңан сорғыш, қаны
ңара бұ бақ құмардың (Ә. Тәң.).
ТҮҢЫМЫНА ЖЕТТІ Өте үзакца созылды, балаға мирас болды. Менің тұңымымнан түңымыма жетті-ay сенің тозағың, жолың болмағыр Майбасар!— деп иегі кемсеңдеп жылап ясатты Байторы (М. Ә.).
ТҮҢЫМЫҢ ҢҮРҒЫР! қ а р ғ ы с. Үрімбүтағың, үрпағың жойылғыр деген мағьінада. Әй, түкымыц цүрғыр, омай, о несі
екен, қайта-қайта шулап! Ал, жеп қоярсың!—■деді ПІәлтік (М. Ә.).
ТҮҢЫМЫҢ ТАСТАҢҢА ЖАЙЫЛМАҒЫР! ц а р ғ ы с. Үрім-бүтағың болмағыр,
өсіп-өнбегір деген мағьінада.
ТҮҢЫМЫҢ ТҮПТЕСІН, ҢАТЫНЫҢ
ЖҮКТЕСІН! «Түцымың түтітесін» деген
«үбірлі-шүбірлі бол» деген мағынада колданылады. (Бұл фразалар құрдас, замандас кісілердің әзілі ретінде айтылады).
ТҮҢЫРТЫП ҮСТАДЫ Уысынан іиығармады, ерікке жібермеді, тізгіндеп тэктәктеп үстады. Үй ішін түцыртып үстайтын, келін-кепшіктің пыш-пышын бықсытпай өшіріп отыратын үлкеп күш осы қара
кемпірде (AT).
ТҮЛА БОНЫ АЛЬІП ҮШТЫ Өне бойын
цуаныш кернеді. Ңалам қас, мамың тамақ,
уыз қойын, Мөлдір көз, тілің бұлбұл, алма
мойын. Көңілімді көкке ұшырмай дауалатшы, Алып үшыті барады түла бойым
(С. Т.).
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Т¥ЛА БОЙЫ ИІДІ Еміренді, мейірленді. Боз інген зар-күйін күңірентіп, желе
берді. Ауылға таянып, ботаның ңарасын
көргенде, тұла бойы иіп, түйенің жүйесі
босап жылағаны (ҢЕ).
Т¥ЛА БОИЫ ҢАЛТЫРАП КЕТТІ [Ң¥РЫСТАДЫ, ТҮРШІКТІ, ТІТІРКЕНДІ, ШЫМЫРЛАДЫ,
ШІМІРКЕНДІ] Ө Т¥ЛА
БОЙЫ ТІК Т¥РДЫ 1. Қатты корыкты,
сескенді. Иманым тітіркенгендей болып,
түла бойым цалтырап кетті (С. Т.).
Ақын көзі көреген ғой, осы тұрғанда ішісыртымды түгел көріп, көңіл түскірімнің
де түкпірінде не жатңанын біліп тұрғандай сезініп, түла бойым аздап цүрьістай
бастады. Ңарауға адамның батылы баратын емес, түла бойың түршігеді (С. М.).
Мал-мүліктің кеткені, сот кескен айып бат
ты. Долданып өз саңалын өзі бытырлатып
жұлғанда, түла бойым тік түрды (Ғ. Мұс.).
Ңош келіпсің, Әбішжан!— деген сан тілеулес жүректерден шьщңан ыстың сөз Әбіш
үйге кіргенше барлық жиын атаулының
түла бойын шымырлатцандай (М. Ә.).
2. Сәл тоңып, салцын леп сезді; жаурап
тоңды. Енді аңғарса, Шыңғыс жаі{тан
асыңпай соңқан салқын самал түла бойын
шіміркендіріп, өзгеше бір тыныш рақатка,
қоңыр салкын майда бір лепке оранғандай
екен (М. Ә.).
Т¥ЛА [Т¥Л] БОЙЫ ТҮҢҒЫШЫ Бірінші баласы. Шынымен-аң осы орманда қалғанымыз ба?— деп, түла бойы түңғышы
Маясын бауырына ңысып ауыр күрсінді,
сәбидің жас иісіне раңаттанып, ңуат алды
(Ә. Ш.).
Т¥ЛАН Т¥ТТЫ Ашуланды, бүркан,талқан болды. Жәмила өз-өзіне сөйлеген
боп түлан түтып жүрді (М. Ә.). Сапарбектің
шешесі Бикасап нешеме күндер (Дүрияға)
бұлан-талан болып, түлан түтты (Ж. Ж.).
Т¥Л ЭЙЕЛ [ҢАТЫН] Жесір калған
әйел. Бір кезде бас иесінен қалып, түл
әйел, түл жетім болған үй бүл күнде жетілген (AT). Абайды айнымас дағдылары
бойынша, ескі достары түл цатын Дәмежан, қайыкшы Сейілдер қонаққа шаңырған (М. Ә.).
Т¥Л БОЛДЫ [ҚАЛДЫ] Иесіз, кожасыз цалды. (Әйел, мал, мүлік туралы ца,тар айтыла береді). Тірлікте жан ңиысқан
жаңындарың, Ңабырға ңап-ңараңғы тастап
кетер. Өлген соң өлексесің көз жұмылып,
Түл цалмац дүние, сарай, тұрған пәтер
(Ә. Тәң.). Не ғаріптік десеңіз, Бүгін менің
басымда, Жетім болып ұл қалды, Жесір
қатын түл калды (Ш. Ң.). Жаралы ол да
дарлығаш, Ңаралы хабар, канды хат, Цал
ды ғой түл боп қарындас, Жаңбырлы көзі
жаудырап (С. Мәу.).
Т¥ЛҒА БОЛДЫ Қорғаныш, таяныш,
сүйеніш болды. Батыр түлға бола алмай,
Елдің түгі жығылды, Үш бөлінді көп дулат (Жамбыл). Бөтен туған бала едің,
Жұртқа түлға болғандай, Сол себеп сені
тежеймін (ҢамБ),

Т¥Л ДЕНЕ Иесі, жоцтары, цамцоры
жоц деген мағынада. Ал келіп көр Рудакиді — жансыз жатыр түл денесі (ШЖ).
ТҮЛДЫР ДА ЖОҚ Дэнеме, түк жоц.
Менде сауулы сиыр он бес-ак. Шәкеннің
іші майлы. Менің ішімде түлдыр да жоқ
(Ғ. Мұс.),
Т¥ЛДЫР [Т¥Л] ЖЕТІМ Әке-іиеиіесі
жок, жалғыз. Түлдыр жетіммін, әкемді де,
шешемді де фашистер кескілеп өлтірген,—
деді Миша (С. О.).
Т¥ЛДЫР СӨЗ Дэмі жоц, і(үр әншейін
бос эңгіме. «Мен сендерге жамандың тілемеймін» дегеннен басқасы түлдыр сөз, байламсыз сөз (Ғ. М.).
Т¥Л ҢАЛҒЫР! Байсыз кал деген мағынада айтылады. (Бұл қарғысты көбіне
әйелдер ңолданады. Байы өліп, жесір кал
ган қатынды түркі тілдерінде «тұл қатын»
дейді; «тұлданды»
немесе «тұлданып
ашуланды», «түлға отыру» сияңтылар да
«тұлдың» негізгі мағынасынан шыққан.
«Тұл ңалды» деген тіркес әйелдерге ғана
емес, иесінен айрылған басқа заттарға да
колданылады). Жануар-ай, иең кетіп түл
калдың ғой, сен бейбаң!— деп, күрең аттың кекілін төрт кесті (М. Ә.).
ТҰЛПАР ЖЕЛІДЕН ТАНЫЛАДЫ Түлпар болар ат цүльінынан белгілі деген мағынада. Топтан таңдап алғаны Аң бөртедей тай болды. Танылар түлпар желіден,
Ер танылар бесіктен (Д. В.).
Т¥ЛЫПҢА МӨҢІРЕДІ [КАРАДЫ] Алданыш етті, жүбанды. (Бос алданып, көңіл
жұбанышына сену туралы айтылады).
ТҰЛЫПТЫ MICE ҚЫЛҒАНДАЙ Әдетте
сиырдыц бүзауы, түйенің ботасы өлгенде
терісіне шөп тығып, түлыптап цойып, сауар кезде көрсетеді, сиыр я інген сол түльіпты иіскеті те ииді; ал ацын бүл жерде елдің ер емес, ез болған басшыларын тірі
өлік деп түлыпца балап, осыларды da Mice
түтып, бар деп көңіл иіп жүр-ау деген мағынада айтып отыр. Бүзауы өлген сиырдай, Сауыны иіп Дулат жүр, Mice цылып
түлыпты (Д. Б.).
Т¥МСА ТҮЙЕ Боталамаған.
ТҰМСЫҒЫ БАТПАДЫ Кіре алмады.
Магазин іші кең, у-шу көпшілік, (Әлжандардың) түмсығы батар емес. Біреуді-біреу
баса көктей, кимелей барады сатушыға
(Ғ. Мұс.).
Т¥МСЫҒЫН САЛДЫ Цасцырдың малға тиюі, цораға шабуы. туралы я жемцор
кісінің ел ортағына цол салуы туралы ай
тылады. Ңыспен бірге түмсығын салды
қасқыр, Малшыларым, қор ңылма итке
малды (Абай).
ТҰМСЫҢТЫҒА
ШОҢЫТТЫРМАЙ,
ҢАНАТТЫҒА ҢАҢТЫРМАДЫ Ешкімге
тигізбеді, цызғыштай цорғады. Ой, бақытты туған інілер-ай! Түмсыцтьіға шоцыттыр.чай, цанаттыға цацтырмай өсіретін за-
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манға кез болған соң, тыныстың неден та- кілтін бүраған, Миллионның басын ңұрарылатынын жөнді білмейсіңдер ғой,— деді ған. Сол түрдің терең сырын айті Бөрін
айт та, бірін айт, Коллективтің жырын
Түсіп (Ә. Ә.).
ТҮМСЫҢ ТҮИІСТІРДІ Жакындасып айт (Б. М.).
шүйіркелесті. Біз білеміз бе? Жең ұшынан
Т¥РМЫС ЕТТІ [ЖАСАДЫ, Ң¥РДЫ,
жалғасып, Түмсъщ түйістіре бере ұғысып ШЕКТ1] Вірге тіршілік цылды, бірге семья
ңоймай ма, түге! (М. Ә.).
цүрыті, өмір кешті. Болған жан сүйгенімен
Т¥МЫЛДЫРЫҚ ТАҢҢАН БҰЗАУДАИ тұрмыс шекпес, Ңан жауып, өрт алса да,
(Бұзаудың тұмсығына енесін ембеу үшін сертке жетпес. Шыбынын шүберекке түйіп
алып, Өткелсіз талай қиын, ңыстауды өтсальга қойған заттан шывдан).
пек (Ж. С.).
ТҰНЫҒЫН САПЫРДЫ Вүлдірді, ынтыТҰРЫСАТЫН ЖЕРІҢДІ АИТ! Токтажағын бұзды. Толыңды елім шайқады, Түмыңды айт, қай келісімге келесің деген манығыңдьі сапырды (Д. Б.).
ғынада. Сен темір болеаң, біз — көмір,
Т¥НЫҢ КӨҢІЛ Таза көңіл. Лайлаяба- Еріткелі келгенбіз... Танымайтын жат елге
ған түныц көңіл буырқана толңыды Танысңалы келгенбіз, Танысуға келмесең,
(Ғ. Мұс.).
Шабысңалы келгенбіз; Сеи ңабылан болТ¥НЫП Т¥Р Вітік, бітік өскен. Тың саң мен арыстан, Алысңалы келгенбіз, Жадаланың биылғы көркі де сондай өзгеше. ңа үйреткен жас тұлпар, Жарысқалы келБайтак алңаптарда тұнып тұрған бітік егін гөнбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, Не
турысатын жеріңді айт! (ШС).
теңіздей толқын атады (ҚӘ).
Т¥САУ КЕСЕР 1. Жас баланың тұсауТҰҢҒИЫҢҢА БАТТЫ 1. Құрдымға
кетті. (Бұл жерде келешегі жоқ деген ма ын кесерде жасалатын жиын-той. 2. Жасринада айтылып тұр). Сонда Тұрсынбай- тарга өнер жолында сәт сапар тілеу мағыдың жағаға жүзіп бара жатңан кемеден насында да айтылады.
ұстамай, түңғиьіща батып бара жаткан ке
Т¥САУ САЛДЫ Бұғаулады. Тіліңе
меден ұстауы керек пе? (Ң. И.). 2. Ойға тыйым, ңолыңа тұсау салдым (М. Ә.).
батты.
Т¥САУЫ КЕҢІДІ Еркі цолына тиді,
ТҰРАҒЫН Ж¥МАҢТАН ЖАЗСЫН! өрісі үзайды. Жаңыл Дәрменнің ңолына
д і н и. Қайырлы болсын, о дүниесі жайлы кешкенде, Раңымның ңалаға барып, даболсын! Төлегендей ағаның Жүмаңтан лауынша мұсылманша не орысша оқуына
жазсын тұрағын (ҢЖ).
тұсауы кеңиді, алды ашылатын болады де
ТҰРАЛАТЫП КЕТТІ Титықтатып, ке- ген (М. Ә.).
дейлендірді. Мамырдың кесек қары СыбанТҰСАУЫН КЕСТІ 1. Жас баланың алды да тұралатып кеткен. Осы Қадыр бай- ғаиі жүре бастаған кезінде жасалатын
дың ез айналасы да казір «тақ-тұқтың» ырым. Басыңда түсауыңды кеспеген екен
үстінде (М. Ә.).
ғой сенің,— деді Нұржан (С. Ад.). 2. РүцТҰРАСЫ ТАУСЫЛДЫ Болдырды. Ңа- сат етті, өмірге жолдама берді.
қырығы түтеп, түрасы таусылған шерменТ¥С КЕЛДІ 1. Қатарласты. Мана алысде шал жапан түзде шөліркеп құлады
тан мұнартып көрінген «Роза Люксем
(ҢЕ).
бург» жолаушылар пароходы енді тұспаТҰРҒЫСЫН КӨКСЕДІ Қатар-теңін ар- түс келді (Ң. М.). 2. Кез келді. Маған, сомандады, Сөн-салтанат жұбантпас жас жұ- рым шығар, осы «еме тұс келді (AT).
ректі, Кім де болса тұрғысын көксемек-ті,
Мезгілі өткен дәуренді куалаған, НеғылТҰТАНА ТҮСТІ Ашулана түсті, күйіне
сын бір қартайған ку сүйекті (Абай).
түсті. Сармолла қып-ңызыл боп түтана түсТ¥РЛАУ ЖОҚ Дәйексіз, түрлаусыз, ті (М. Ә.).
түрацсыз. Түпкілік тұрлау сенде жоц, Бір
Т¥ТҢА БОЛДЫ Тірек, таяныш, цуат
түнеп кеттің ңонаңтап ,(ШС).
болды. Ол ауыр бір күрсінді де, қатарында
Т¥РЛАУ ҢЫЛА АЛМАДЫ Еш нэрсеге келе жатқан баланы оң ңолымен құшақтай
тұрақтай алмады; баянды ете алмады. түсіп: «басыма төнген өлімді серпіп тасЖас өспірім замандас ңапа і{ылды, Сабыр, тап, өміріме тұтца болған Сергейім осы»,—
ар жоц, аял жоң, ілді-жұлды. Тұрлау цы- деді (Ә. Ә.).
лып еш нәрсе басңара алмай, Сенімі жоқ,
ТҰТТАЙ ЖАЛАҢАШ © Т¥ЛАН КИІсерменде өңкей жынды (Абай).
МІ ЖОҢ © ТЫР ЖАЛАҢАШ Үстінде лыТ¥РЛАУСЫЗ ӨСКЕН Ң¥ЛАН Еркін пасы жоц; анадан туғандай. Түттай жалаңаш едік, кооперативке бидай беруге
жүрген деген мағынада айтылады.
уәделесіп, жаңын арада киініп алдың
Т¥РМЫСҢА ШЫҚТЫ Күйеуге тиді. (Ғ. М.).
Айшаның шешесі ел ішінде өскен кезінде
Т¥ЩЫ ТЭНГЕ [ETKE] ТИГЕН АЩЫ
оқи алмай, турмысца шыццасын, күйөуі- ТАЯҢ Жазыцсыз жанға көрсеткен азап.
нің көмегімен хат таныған адам еді (Т. А.). Тұщы. тәнге тиген ащы таяц жас жетімді
ТҰРМЫСТЫҢ КІЛТІН Б¥РАДЫ Өмір- өлерін білмес өжет кып өсіре берді (Ә. Н.).
де билік, үстемдік жүргізді. Тұрмыстың Тезегін теріп, бұзауын баңсам да, бай зе-
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кіді. Түщы етіме ащы таяцтар, жас жаныма шаншу сөздер беріш болып байланды
(Ғ. Мұс.).
Т¥ЩЫ ¥ЙҚЫ Жайлы, тыныш, алаңсыз тәтті үйцы. Адам дертті болмай ма ңұса тартып, Түщы үйцы ұйыктай алмай
түнде жатып (Абай).
ТҰЯҒЫНАН ТІК БАСҢАН СЕГІЗ, ШИМЕН ОН АЛТЫ Сегіз буаз цара туралы
айтылып тұр. Халык аузында ескіліктө
дау үстінде: «ыен саган қалың мал деп,
тұяғынан тік басцан сееіз, ішімен он ал ты
қара бердім» — депті бір құда екінші құдаға (AT).
Т¥ЯҒЫН ТАСҢА СОҢТЫ Қиыниіылыцца тап болды. Таска соғып тұяғын, Табанынан майырылды (ҢЖ).
Т¥ЯҢ КЕСТІ БОЛДЫ д и а л. Мал жайылып тозған жер. Бұл жер туяк кесті бо
лып калган жер (Орал.: Чап., Жым.).
Т¥ЯҢ [Т¥ҢЫМ] ҢАЛДЫ Үрпак цалды. Асылдан цалған тұяғым, Билерден
қорлың көрген соң, Шыдамай шықтым намысңа (А. Аз.). Өзіңнен басқа ешкімің
жоқ. Ең болмаса артыңда түяғыц да калмады (X. Е.).
Т¥ЯҢ СЕРШПЕДІ 1. Қыбыр етуге шамасы келмеді. Өздеріңдей өзге майдандардың да түяц серіппей, жым-жырт жатңанына батарея зеңбірекшілері ренжіп, ыза
болған жоц (Ә. Н.). 2. Табан астында өлді,
бірден өліп кетті. Жау қансырап сүйретіліп барып, өзінің күшіктеген үңгіріне ене
беріп омақаса жыгылды, түяк серпуге шамасы келмеді (Е. Ә.).
Т¥ЯҢСЫЗ ӨТТІ Баласы болмады, үрпаксыз кетті. Екеуінен бала жоқ, Түяцсыз
өтіп кетем деп, Армапым сол, япыр-ай!
(Манас).
Т¥ЯҢ ТИМЕДІ Мал баспады, аяк асты
болжады. Кейбір шет көшелердің шөптеріне түяц тижей, жайңала шалгын боп тұрады. Кбше бойларында адам сирек кездеседі (С. М.).
ТҮБІ АРАМ ЖЫЛЫМ Айла куған залым адам.
ТҮБІ БІРГЕ ТҮТПЕИДІ; ТҮБІ БӨЛЕК
ЖІКТЕЙДІ к ө н е. Тегі бірдің алалауы
жоц, тегі бөлектің ортактасуы жок деген
мағынада.
ТҮБІНЕ [ТҮПКЕ] ЖЕТТІ Құртты,
мерт кылды. Осы ашқарактық ол бейшараның түбіне жеткен шығар (Ә. С.). Тыіш^ан
өлер деген бар, Бұл соғыста Гитлер Өз түбіне жетеді, Айуанданған солдаты Ңұрып
түгел бітеді, Соғыс бүлты елімнің Үстінен
ауып кетеді, Бүкіл әлем асыгып, Біздің
елдің л<еңуін Шын ниетпен күтеді (Н. Б.).
ТҮБІН КӨЗДЕДІ [ОЙЛАДЫ] Ацырғьі
нәтижесін есепке алды, кейін не боларын
пайымдады. Ңайғы келсе, карсы тұр, құлай берме. Ңызық келсе кызыкпа, оңғақңа
ерме. Жүрегіңе сүңгі де, түбін кәзде, Со-

нан тапңан шын асыл, тастай көрмө
(Абай). Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын, Түбін ойлап, уайым жеп айтқанмын і(Абай).
ТҮБІН ТҮСІРДІ Аяғына дейін жеткізе
істеді. Біраң Ермек ойға алған ісіне түбін
түсіргенше үңілетін, бір беткей өлермен
(Т. А.).
ТҮБІР СӨЗ Негізгі ой, цорытынды пікір. Ағайын жолымен бітісейік, билікті маған бергенің шын болса, мен айтайын.
Жалғыз-аң түбір сөзді түйінді ңылганымыздың лайығы жоң (М. Ә.).
ТҮБІ ТҮСКЕН ШЕЛЕКТЕЙ Аңырайып
цалған, кең. Танауыңа болайын, Түбі түскен шелектей (ЕТ).
ТҮБІ ШИКІ 1. Өтірік, жалған. Ол
жұрттың зардабын жойып, шаруашылыңты көтердім деп жоғарыдан мақтау алып
жатңанда, сіз оның түбі шикі, істі басңаша ңолға алу керек дейсіз (Т. А.). Сол сөзіңнің түбі шикі емес пе? (Ә. Н.). 2. Тегі
жат, күдікті жан.
ТҮГЕЛ СӨЗДІҢ ТҮБІ БІР, ТҮП АТА
СЫ МАЙҢЫ БИ... к ө н е. Шешендік дәстүрдің негізі әріден, ежелден басталады
деген мағынада. «Түгел сөздің түбі бір, түп
атасы Майцы би» деген мақал болған
(Абай). «Асан ата, кәдімгі ел ңұлағы, ел
көзі Асан ңайғы келе жатыр» деген хабар
дүңк ете калды. Сөйткенше болған жоң
«түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майцы
бидің» алтыншы үрпағы, ел кезген Асан
ата ауыл сыртынан кеп, салпаң ңұлақ Аңсираң жүрдегінің үстінен түсті (I. Е.).
ТҮГІМЕН ЖАЛМАЙДЫ Обырлыц, комағайлыц туралы айтылып түр. Ант ауғандай күн болса, Амалдайсың, алдайсың,
Басшы қылып бағынса, Түгіменен жалмайсың (С. Д.).
ТҮГІН БЕТІНЕ ШАШТЫ © ТҮГІН
СЫРТЫНА ТЕПТІ © ТҮГІ СЫРТЫНА
ШЫҢТЫ Ашу шацырды, түтікті, түнерді,
каһарланды. Шырытыз Кәлменді бәрі айбатпен алғысы кеп, түгін. бетіне шашьіп
түтігіп отырды д а:— Осы сен мен жөніндө
бірдеңе дейтін көрінесің ғой?— деді (Ә. Н.).
Агайын, көзіңе ңан толып, түгіңді сыртыңа теуіп, бүгінгі сөзге осынша түйіліп
отырсың (М. Ә.).
ТҮГІНЕ ТОЗАҢ ТИГІЗБЕДІ Шаң жуытпай күтті. Түгіне тозац тигізбей, жібек
кебінге орап, жібек ноқтамен жетелеп келеді екен (ҢЕ).
ТҮГІН ҢАЛДЫРМАДЫ 1. Жер-жебіріне жетті. Мені қатты сынады. Түгімді. цалдырған лсоц — деді Серәлі (Т. А.). 2. Еш
нэрсе калдырмай о.лып к с т т і , тонап кетті.
ТҮГІН ТАРТСА, МАЙЫ ШЫҒАДЫ Өге
семіз мал не цүнарлы жср туралы айтылады. Несін айта бересің, түгін тартсаң,
майы шыццан жер екен бұл ара (Т. А.).
Мал жатыр, көл айнала шұрңыраған, Майгып, түгін тартса, тусыраған (М. Е.)„.
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Мен Қарағандыны мыңғырған малдың,
жайқалған алтын дәннің, түгін тартсаң,
майы шығатын ен дәулеттің өлкесі дер
едім (ЛЖ). Келбеттің жері жазык, шөбі
шалғын, Түгінен майы шығад семіз малдың, Тас құдың, мұз бұлағы ағып жатад,
Сылдырап табаныңда биік жардың (С. Т.).
ТҮГІН ТӨКТІ Жүнін тастады, түледі.
Ңұлан кайда семірсе, Сол жерге түгін төгеді. Бұлт қайда орнаса, Береке сонда шөгеді (Мақал).
ТҮУ ДЕГЕН ТҮКІРІГІ ЖЕРГЕ ТҮСПЕДІ Билігі жүріп түрдьі, беделі күшті болды. Сәуле Москвадан келген кезде Мырқалдың түу деген түкірігі жерге түспей,
Мырзеке аталып тұрған кезі болатын
(Ә. Ә.).
ТҮУ ДЕГЕН ТҮКІРІК ЖЕРГЕ ТҮСПЕЙДІ © ТҮТЕГЕН [АҚ TYTEK] БОРАН
Қатты аязды, цар суьірған бүркасын туралы айтылады. Түу деген түкірік жерге түспейтін әйдік бұрқасында сақадай бес кісі
үйге кіріп келді (М. Ң.)- Кемпірдің жалғыз
баласы ңыстыгүні аң түтек боранда ығып
кеткен азғана малын іздеп жүріп, үсіп
өліпті (Ә. Н.).
ТҮЗГЕ ОТЫРДЫ Дэрет сындырды. Төсекте жатып керіліп, Түзге отырса ерініп,
Аяғын буған қойға ұсап, Мойныи ұсынып
беріліп, Қол созбайды азатқа (Д. Б.).
ТҮЗГЕ ШЫҢТЫ 1. Жолаушы жүрді,
ел аралады. Ақан түзге шыщанда сәнді
кіеі екен. Аты, ат-тұрманы, киген киімі
каланың олай-бүлай байсымағынан кейін
емес (Ғ. Мұс.). 2. Сыртца шыцты, дәретке
отырды. .
.
ТҮЗ ҒАЙЫП ЕРЕНДЕР Қыр цыдыры. Түз ғайып ерендер Атымды қойған
Зарлык хан (М3).
ТҮЗДЕ ЖҮРДІ Сыртта жүрді. Үйде қыз
осыны ойласа, Түзде жүріп шал-дағы,
Арманы кызға ұласа, Тоғайлы ңырды ойлады (Т. Ж.).
ТҮЗДЕН ТОЯТ ІЗДЕДІ Жемін сырттан,
бөтен жүрттан царастырды. Ел білерлік
ісің жоқ, Дегдар емес будансың... Айналаңды торисың, Түзден толт іздемей,
Өлексені ңорисың! (Д. Б.).
ТҮЗЕЛЕ АЛМАДЫ Дерттен оцалмады,
айыға алмады. Мен бұрылып түзеле алман, Ңайтейін дедің сорлыңды. Атам-анам
ңара жер Сен аша бер і?ойныңды (Абай).
ТҮЙДЕЙ ЖАСТЫ [ҢҮРБЫ, ҢҮРДАС]
Жасы бір қүрбьі\ бір жыл туған төл.
Екеуі түйдей жасты бір жылғы төл еді,
катар жүрістері жарасып тұратын (AT).
Екінші кісі — Мамайдан шьщңан, Акылбайдың өзімен түйдей цүрдас бала жігіт
Мамырқаз (М. Ә.).
ТҮЙДЕК-ТҮЙДЕГІМЕН ТАСТАДЫ Бірінен соң бірін ағыта айтты. Шашубай
айтқан сайын қызып, қызған сайын өлеңді әндете түйдек-түйдегімен тастады
(Ғ. Мұс.).
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ТҮЙЕ БАС ҢЫЛДЫ © ТҮЙЕ БАСҚА
САЛДЫ Бэрі жиналып астына басты;
түйе бас әдісімен кеудесін басып тастады.
Тентек деее бәрің жабылып, түйе бас кылдыцдарі — деді әжесі күліп (Ә. Ә.). Ей
бала, сен бұларға білгірлік мінез көрсетпе, өзіңді түйе басца салып жіберсе, күнің
каран болуы оп-оңай (AT).
ТҮЙЕДЕН ТҮСКЕНДЕЙ ҢЫП АЙТ
ТЫ Дөрекі, орынсыз сөз айтты. Кейінгі
кезде Раушаннан алшақтап бара жатңан
сияқты еді, жуырда келіп, екі ұрыстың
арасында түйеден түскендей: «сүйемін» —
деді (Т. А.). Ержан Байсарының жұмыр
тұлғасына, әдеміше, кішкене дөңгелек
жүзіне к;арап аз тұрдьі. Содан кейін түйеден түскендей: — Әйелің бар ма? — деп
сұрады (Т. А.).
ТҮЙЕ ЖОЛЫ ЖІҢІШКЕ Жоғалған
нэрсв, мал тез табылмады деген мағьінада.
ТҮЙЕ КЕКІРІК Цатты тойып кеткенде, еріксіз өрескел шығатын кекірік. Жиылған көп күшіген өрбір тұстан, Қалмастан ңарға, құзғын түгел ұшңан. Тояттап
казы, ңарта, түйе кекірік, Ңып-кызыл би
лер жатыр қымыз құскан (I. Ж.).
ТҮЙЕ ҢОМЫНДА ЖҮРІП Күй тацдамайды деген мағынада. Театр сурет өнеріндей белгілі жағдайды керек ететін емес,
ән-күйдің ат жалында, түйе комында жүріп те дами беретін ерекшелігі де біздің
халыктық музыкамыздың ұзак ғасырлар
бойы саі;талып келуіне себеп болды (А. Ж.).
ТҮЙЕ ҢОТЫР СӨЗ Біреуге тигізіп,
біреуді кағытып, іліп, кажай айтылатын
сөз. Жүлындырып ежелден отыратын,
Мұның сөзі ңыршаңқы түйе цотыр (Жамбыл).
ТҮЙЕ МҮРЫНДЫҢ БЕР! с а л т. Үзатылып келе жатцан кыздан бұйым сұрағанда айтылады. Баяғыда ұзатылып келе
жаткан ңыздың алдынан шығып қалған
бір түйелі кісі, түйесінен түсе кап, мұрындықты бұйдасын керіп, «жол тосар түйе
мүрындығымды бер» — депті-міс, содан
осы ырым-салт қалыпты (AT).
ТҮЙЕНІҢ БАСЫ Өзі өсірген түйелердің ец үлкені, бірінші біткен малы. Ңұба
інген түйемнің басы, түйемнің басын сұрағаны несі, кызда ондай түйе арткан бар
ма екен (ҢЕ).
ТҮЙЕНІҢ ТАНИТЫНЫ ЖАПЬІРАҢ
Білетіні бір-ак нэрсе деген мағынада.
(Түйе шөп тәттісін таңдамайды. Ауызға
оңай түсетін, әрі көмейін толтыратын
жапырақты теріп жейді. Бұл фраза түйенің осы касиетінен шығуы ықтимал).
Түйенің танитыны жапырак деп, мен десе
дүрсе цоя беретін әдетің ғой сенің,— деді
Күдері Есенбекке (М. И.).
ТҮЙЕНІҢ ТҮЯҒЫ ТҮСЕТІН ЖЕР Өте
алыс жер.— Ата, көп жүріп түйенің түяғы түсетін жер екен, осы жолға өзіңіз
бару жөн екен,— депті (ҢЕ).
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ТҮЙЕНІ ТҮГІМЕН [ТҮГІМЕН Ж¥ТТЫ] © ТҮЙЕНІ ТҮГІМЕН, БИЕНІ БҮГІМЕН [БҮГІМЕН ЖҮТТЫ] Жүртты ойсырата жеген, параны көп алған ретте айтылады. Түйені түгімен жүтцан дәуір Жалаңдап дүниеге ашңан аран (Ғ. Малд.).
Түйені түгімен, биені бүгімен жүтты дейсің. Анығына көзің жете ме? Біреуді
орынсыз кінәлама! (AT).
ТҮЙЕ ӨРКЕШТЕНІП ЖАТЫР [КЕЛГЕН] Туйенің өркеші тзрізді кырат. Алтынемел асуындағы түйе өркеш қоңыр
шоңыларға иегін сүйеп, Матайдың нар
биігіне алтын сәулесін шашып күн шығып
келе жатты (С. Баң.).
ТҮЙЕ ТАЙДЫ ОЙНАДЫ Қыз бен жігіт ойыны туралы айтылады.
ТҮЙЕ ТАЙЛЫ Бір жағына еңіс. Жатаған үстелдерден айырмасы сол, оның бір
жақ басына көтеріңкі түйе тайлы қылып
төрт бұрышты сопақша таңтай шегелеткен
(С. С.).
ТҮЙЕ ТАУЫҢ АДАМ д и а л. Дөрекі,
цыңыр кісі. Өзің бір айтканға көнбейтін
түйе тауыц адам екенсің (Аі$т., Ойыл).
ТҮЙЕ ҮСТІНЕН ИТ ДАПТЫ [СИРАҢ
ҮЙТТІ] Икемсіз, епсіз, болбыр кісі туралы
айтылады. Күн жаумай су болып, түйеніц
үстінен ит цапцан келеңсіз жігіт мұңын
айтады (Т. А.). Жақсы туған баланың
Атасы жаман болса да, Төрде отырып сый
табар. Жаман туған баланың Атасы жақсы болса да, Түйе үстінен ит цабар (ШС).
ТҮЙМЕДЕЙДІ ТҮЙЕДЕЙ ҢЫЛДЫ
Кішкентай мінді, болар болмас айыпты
үлкен етіп өсіріп көрсетті. Ағайын ел
араздьщқа сылтау таба алмай, үлкен етіп
түй.медейді түйедей цылып, өсек, сыбырға... белтпесінен баткан екен (М. Ә.). Ңарсы
жағының қылп еткенін қойдай тоғытып,
дүние пәлені орнатады, ,не жүрген жерінде
«ұлтшылдың» түтін бықсытып, түймедей
нәрсені түйедей кылып, «ел көшті, жау
жетті» деп аспанның астын жаңғырықтырады (С. Д.).
ТҮЙСІК БОЛДЫ д и а л. 1. Белгілі бір
шаруаны ортацтасып істеді. (Бұл тіркес
Ңазакстанныц оңтүстік өлкесінде жер айдау т. б. шаруашылық жағдаятына байланысты екі адамның бірлесіп, мойын серік
болып жұмыс істеуі туралы айтылады).
Менің өгізім бар, сенің атың бар, әуелі
менің жерімді түйсік болып айдап алайық (AT). Бұрын егістік жерді түйсік бо
лып айдап, өнімін бөліп алатын едік
(Орын., Дом.), д и а л. 2. Кесір болды, бөгет болды. (Шығ. Қаз., Больш.).
ТҮЙІНДІ МӘСЕЛЕ Негізгі, жауапты
мәселе. Ол жиын жетіжылдыңтың екінші
жылының ңысында Ңазаңстан көлемінде
болған мал шаруасының түйінді мэселелеріне арнай шұғылданатын зор жауапты
жиылыс еді (М. Ә.).

ТҮЙІНДІ СӨЗ Бұл жерде day шешімі
деген мағынада айтылып тұр. Ағайыв
жолымен бітісейік, билікті маған бергенің
шын болса, мен айтайын, ясалғыз-ақ түбірсөзді түйінді сөз ңылғанымыздың лайығы
жоқ (М. Ә.).
ТҮККЕ ТҮРМАЙДЫ © К... СҮРТУГЕ
ЖАРАМАЙДЫ Іске алғысыз, ештеңеге жарамайды.
ТҮКСІГІН САЛДЫ Қабағын салып,
ызғар шашты. Мұңды, жылмаң пішінін
Кезек киіп, ел жиып. Болыс болса, түсінің Түксігін салар тырсиып (Абай).
ТҮЛЕГЕНДЕ ТҮК ҚАЛАДЫ Жацсыдан бір белгі, із цалады деген мағынада.
Байеке, құтты болсын кеңесіңіз, Исатай
ішке кетті егесіңіз. Ак сұңқар түлегенде
түк цалады, Бұл да бір ңалған түгім демесеңіз (Ш. Ж.).
ТҮЛЕН АТА, ТҮРТЕ КӨР! Мал жоғалғанда айтылатын тілек.
ТҮЛЕН ТҮРТТІ Шайтан түртіп бір бәлеге ұрындырғалы тұр. Ешкіні түлен түртерінде шопанның таяғына сүйкенер (Маңал). Осыны түлен түртті ғой, ңұдай тағала. Жапанда жалғыз ңурай болмас пана
(Жамбыл). Жеті ру сөз шығардың бойыңа
ерсі, Ңұтыртқан мына бөздің буын кор
пи. Түлен түртіп бара ма, қайда кеттің?
Ңанеки, білгеніңді тағы терші (М. Ә.).
ТҮЛЕП САЛА БЕРДІ Көцілдене кетті,
цуанды, жадырап кетті. Шырағым, бір
думан үшін туған жан еді, үйге келсе,
түлеп сала беретін,— деп, әже самауырдың қасындағы төрт бүктеп төселген көрпешенің үстіне әрең отырды да, столдың
бүркеуін алды (Ә. Сат.).
ТҮЛЕТЕ АЛМАДЫ Жетілте, жаца
күйге түсіре алмады. Бүкіл ңазаң түгіл,
өз ұрпағымды төлден түлете алмайды
екенмін, қалай Үш жүзге хан болмақпын?! (I. Е.).
ТҮЛКІ БҮЛАҢҒА [БҮЛТАҢҚА] САЛ
ДЫ [TYCTI] © ТҮЛКІ ҢУЛЫҚҢА БАСТЫ [САЛДЫ, ТАРТТЫ] Жалтартпа цулы щ а басты. Саңалым ұзын болса да,
текенің аңылындай ақылым жоқ, әйтпесе
табан жолымды білер ем ғой: жаздым,
жаңылдым,— деп Байтұрды түлкі бүлаңға түсті (ҚӘ). Ңаладан кеше келгенін әкесіне айтпай түлкі бұлтаща салып жасырып көрді (AT).
ТҮЛКІ ЖОРТПАС ТҮЛЕЙ Қалың. ну
орман. Түлкі жортпас түлейден Төтелеп
өтіп барады (М3).
ТҮЛКІ ҢҮЙРЫҢТАНДЫРДЫ Бүлац
цұйрыцца салды. Бір кісінің сауалына ту
ра жауап бермей, сөз арасына сөз салып,
түлкі цұйрыцтандырып бұлтарып кете береді (Ә. Н.).
ТҮН АСТЫ Бір түн өтті. Ак жайлау
мен Сандыі{ тас — Атамның қонған қонысы. Түн асса, тұтам түгі өскен, Басылмайтын сонысы (Д. Б.).
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ТҮН БАЛАСЫНДА [БОЙЫ] © ҮЗАҚ
ТҮН © ҮЗАҚТЫ ТҮНДЕ Күннің батуынан тацныц атуына дейін. Дөңбекшіп алдын ойлап аласұрып, Кірпік қақпай өткізді түн баласын (Ң. Жұм.). Алды-салды көп
болатын кезде, ер азамат түн баласында
жылқыны барлап, ат үстінде болады
(М. Ә.). Таң сәріден киініп, Отырсаң да
түн бойы, кыс ызғары көктемдей, Тоңар
емен жыл бойы (Ж. Сыз.). Болмады көріп
калуга, Бсітіп біраз сөзіңді. Шыдар ем
бір ай жатуға, Үзац түн жұмбай көзімді.
Ңызықтан қашып бұл жерге, Көңіліңіз
суып келіпсіз. Мэнісін сұрап білуге, Тілдесе алмай еріксіз (Абай).
ТҮН ЖАМЫЛДЫ [ЖОРТТЫ, КЕЗД1]
© ТҮН ҢАТТЫ Түнделетіп жүрді; ұзацты түн ояу отырды. Жарау атын сабылтып, түн жамылып алыстан Ңанат келер
еді (Ғ. С.). Сол кезде іүн жортцан Осиповтың алдыңғы саптары да көзге түсіп,
адырая ңалды (Ж. А.). Түн кезіп ңатңан
ңабаң бұл неткен жан, Қолменен шебін
тартқаи неше мың сан (Ү. К.). Аттануға
түн ката, Жорыққа Айдос жиылды (С. Б.).
Түн цаткан бір жолаушыдай, Ңағады әйнек бейуаңыт (Ң. А.). Иә, сен Ңанжығалы
Бөгембай, Тақымы кеппес ұры едің, Түн
цатып жэне жүр едің, Ңабанбайдан бұрын
найзаңды Ңай жерде жауға тіредің (Б. Ң.).
Түн цатцан күйеу талңыға салынғандай
бір жарым айдай ңыңыраткып жүріп
тәуір болды (Қ. Тай). Отырмын түнді жа
мылып, Ауылда ояу мен ғана. Самалын
шайкап оапырып, Кереді төсін кең дала
(Т. Айб.).
ТҮН КЕШТІ Үзац түндерді басынан
өткерді. Жалғыз өзі ойланып, Талай ұзаң
түн кешкен (С. Мәу.).
ТҮН КҮЗЕТТІ © ТҮН ҮЙҚЫСЫ Б¥ЗЫЛДЫ [ҮЙҚЫСЫН ТӨРТ БӨЛДІ] Тунdi үйыцтамай өткізді. Бұл кім? — дедім.
Айдын суды омырып, Маған ңарай тұрды
сұлу бұрылып: — Жапан түзде түн күзетіп отырған Өзің кімсің? — деді маған
ңыз тұрып (Б. К.). Түн болса-аң ңатынқалаш, кемпір-шал топ-тобымен әр үйге
жиналып, түн күзетеді (С. О.). Өзімдікі
дей алмай өз малыңды, Күндіз күлкің
бұзылды, түнде ұйкың. Көрсе ңызар келеді байлауы жоқ, Бір күн тыртың етеді, бір
күн — бұртың (Абай). Түн ұйцысын төрт
бөліп кірпік қақпай, Шешең байғұс дамылсыз жүретұғын (Ы. А.). Ңұлагер құлыныңнан маған біттің, Төрт бөліп гүн
ұйцьімды баптап, күттім. Жылқыны қыл
ңұйрыкты елде көргін, Ңандай жан шекесінен кайып өттің (I. Ж.).
ТҮН ТҮНДІГІ ТҮРІЛДІ Таң кылаң
берді, түн цараңғылығы сейілді. Сөнді
жұлдыз шоңтайын, түн түндігі түрілді,
НІалңып жанған оттайын Атты қырда
жазғы таң (I. Ж.)ТҮНІ ТУДЫ Васына жамандыц келді,
циыншылыцца кездесті, кара түн басты.
Күні туып бір топтың, Ңуанышы шын
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асты, Түні туып бір топтың, Үстін кейіс,
мұң басты (Д. Б.).
ТҮНДІКТІ ОҢЫНАН АШТЫ Дұрыс
тілек, жацсы ниет туралы айтылады. Ңайғысыз қазан асыпсың, Ңазанның түзе
ңайқысын. Оңынан түндік ашыпсың, Ошағың түзе ойқысын (I. Ж.).
ТҮП ЕТЕГІНЕН [ТҮП ЕТЕКТЕН] ¥СТАДЫ [БАЙЛАНДЫ] Мыцтап үстады, айрылмастай болды; цыр соңынан цалмады.
Кім алса да, осы кісі тауып береді. Таба
алмаса, жасырғаны. Осы кісінің түп етегінен ұстап айрылма (ҢЕ). Бір ңызмет қылайын деп ойланып, Бұл туралы шын
ниетті бойға алып. Жайраң қағып шыңса-дағы, мұқтаждың Жібермеді түп етектен байланып (Б. М.).
ТҮП ЖОҢ Шек жоц, есебі жоц.— Ол
заңғардың тәсілінде түп жок қой (Ә. Н.).
ТҮП ИЕСІ О баста жаратушы. Мекен
берген, халық кылған, ол лә мәкан, Түп
иесін ойламай бола ма екен? Жэне оған
ңайтпаі{сыз оны ойламай, Өзге маңсат
аңылға тола ма екен? (Абай).
ТҮП ҢАЗЫҚ Тірек, негіз\ бас lie. Сонымен отырған үйдің түп казығы — осы
Дәмежанның өзі (М. Ә.)ТҮП Ң¥ДА Вас куда.
ТҮП ТАМЫРЫ Арғы түбі, негізі, басы.
Бұл сөздің түп тамыры білместікте, надандыңта жатыр (AT).
ТҮП ТАМЫРЫМЕН ЖОЙДЫ © ТҮП
ТАМЫРЫНА БАЛТА ШАПТЫ Віржола
тып-типыл етіп цұртты. Бұл қайшылық
тек советтік дәуірде ғана түп тамырымен
жойылып, қайтпас сапар шекті (М. Е.).
Біз бұл секілді сұмдыңтың қайдан шыі}ңанын анықтап, түп тамырына балта шабамыз (Б. С.).
ТҮПТЕН ТАРТТЫ Арыдан бастады.
Ңадаған талай жерден саңтаушы бар, Бері
қарай менен де тартып түптен (С. Кер.).
ТҮПТЕП КЕЛГЕНДЕ Шынтуайтца,
шындығына, анығына келгенде. Алшынбай өзі ұлың болып көрмесе де, түптеп
келгенде, старшынды, тіпті, кейде аға
сұлтанды да сайлаушының ең мықтысы
болатын (М. Ә.).
TYPE ҚУДЫ Өкшелеп, соңына түсті.
Кебек жаудың сегізін түре цуып кеткен
(М. Ә.).
ТҮР КІРГІЗДІ Өң берді, көріктендірді.
Түр кіргізді далама Шексіз тақта көп
егін (Жамбыл).
ТҮРПІДЕЙ ТИДІ Өте қатты батты:
шаншудай цадалды, ауыр тиді. Япырай,
сөзім саған түрпідей тиді-ау: Ділда байғұстың не жазығы бар еді? (М. Ә.).
ТҮРТКІ БОЛДЫ Айтып, ескеріп, козғаушы болды. Ал «Ңазақ әдебиетін» таратуды міндетіне алып түрткі боп отыр-
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ған облыста да, ауданда да арнаулы ешкім жоқ (ҢӘ).
ТҮРТ САЙТАН Бір бэле шыкса екен
деген дәмеде болды; бір бәле туса деп
түрткіледі, айтацтады. Сөз құмар, бәле
ңұмар Баймұрындар аз ба? Соның бәрі
аға сұлтандық ңолымыздан мүлдем кетті
деп жүрген жоқ. Ылғи әр кезеңнен баспа
қып, «түрт сайтаныммен» жүр (М. Ә.).
Бір бай мен бір батыр, Бір ісек, бір ңошқар, Бір теке, бір серке. Жекпе-жек, жекпе-жек! Түрт сайтан, түрт, Үрит сок-соц,
Үрит соң-соқ (М. Ә.).
ТҮРІ ЖАТ Өзгеден бөлекше, әдеттегіден баскаша. Таңғажайып бұл ңалай хат,
Мағынасьі — алыс, өзі жас? Сөзі орамды,
әрі түрі жат, Және әдепті және рас (Абай).
Ісіндің, кебіндің, Сонда да не пайда, Түрі
жат өгіздің, Сен қайда, ол қайда? (Абай).
ТҮРІК ҢҮЛАҢ © ҢҮЛАҒЫ ТҮРІК
Сатр болу, хрбардар болу мағынасында.
Асанбай бастыкңа: — Қүлағың түрік, жаның сергек болсын! — деді (С. Бақ.).
ТҮРІКПЕННІҢ ТӨРІНДЕ [ТҮБІНДЕ]
Қиыр алыста, жырац жерде, циын жерде.
Жұмажан: Енді өзің айтшы, сол істе дегеніңді, шорт! Түрікпеннің төрінде болса да,
бір көрейін (М. Ә.).
ТҮС АТ д и а л. Қалың малдың сыртында күдаға берілетін цалаулы ат. Түс
атка ең аяулы жорға, жүйрігін таңдап
алады (Жамб., Мойын.).
ТҮС БОЯДЫ © ТҮСІН БОЯДЫ [БОЯП КӨРСЕТТІ] Өңін өзгертті; басцаша
көрсетті, бұзып көрсетті. Біраң, біздің баскаларға түсімізді бояп көрсетіп отырған
өзімізден шықңан шығармалар (С. С.).
ТҮС ЖОРЫДЫ Көрген түске болжам
айтты, Әке-шешей мұны естіп қатты ңорңып, жан-жақтан түс жоритын сәуегей
адам іздейді (ҢЕ).
ТҮСКЕ ЕНДІ [КІРДІ] Үйцыда жатып
көрді. Әуелде кірдің түсіме, Ортаңтасып
өміріме. Толғау салып ішіме, Сол күндеаң жаңтың көңіліме (Абай).
ТҮС ТОҢТАТЫП ҢАРАДЫ Аныцтап
қарады, бет-жүзін барлады. Меңі бар оң
бетінде кім еді деп, Ойланып түс тоцтатып карады ол. Есіне тұрып-тұрып сонда
түсті, Баяғы мойын берген қойшы Назар
(С. Кер.).
ТҮС ТҮЛКІНІҢ БОҒЫ Түске мэн беруге, елеуге тұрмайды, түске не кірмейді
деген мағынада. Төлеген сонда сөйледі:
Ау, жеңеше-ау, жеңеше-ау, Түс түлкінің
боғы-ды (ҢЖ).
ТҮСТІК ЖЕДІ Түстенді, түскі тамакты ішті. Ңанша жалынса да, Аман Таласбайдікіне жата алмады. Түстік жеген соң
аттанбақ болды (F. Мұс.).
ТҮС ШАЙЫСТЫ Қатты сөзге келісті,
ренжісті, үрсысты. Мына жайлауда бөлінбеген бір белдің көдесі үшін түс шайысу

тіпті жол емес! — деп тоңтады (М. Ә.).
Онда мақала жазу түгіл, ес білгелі бір
адаммен түс шайысцан емес (3. Ш.).
ТҮСІ БҮЗЫЛДЫ [ҢАШТЫ, СУЫДЫ]
Өңі өзгерді, бет-бейнесі цүбылды деген
мағынада. Мынау сөз Омардың маңдайына тоңпаңпен ұрғандай жайсыз тиді. Ңайтерін білмей, түсі бүзылып кетіп, бір жеріне біз тығып алғандай ыршып-ыршып
түсті (С. Т.). Әліптің түсі цашып, көзі
шарасынан шыға жаздады (С. Е.). Беделі
күнінде сүрай барсаң, «Ңолда жоң» деп
тұрады түсін бұзып (ШС). Жанәлі түсін
суытып, қабағын түйді (С. С.).
ТҮСІ ЖЫЛЫ Жарцын жүзді. Түсі жылы. баладай ақ жарқын көздері адал екенін аңғартады (ЛЖ).
ТҮСІ ЖІБІМЕДІ Мейірі түспеді, жылы жүз білдірмеді. Кәленнің мына мінезіне көбі ырза бон, сүйсініп қалды. Тек
Еламанның түсі жібімеді (Ә. Н.).
ТҮСІ ИГІДЕН [ЖАҢСЫДАН] ТҮҢІЛМЕ Жүзі жылы, келбеті келген адамнан
күдер үзбе. Түсі игіден түңілме, ісі игіден
түңілме (AT).
ТҮСІ КЕТТІ [ҢАПІТЫ] © ТҮСІН АЛ
ДЫ [АЛДЫРДЫ] Өңі, реңі тайды, цуарды, бүзылды. Жасыл шөп, бәйшешек жок
бұрынгыдай, Жастар күлмес, жүгірмес,
бала шулай. Ңайыршы шал-кемпірдей
түсі кетіп Жапырағынан айрылған ағаш,
ңурай (Абай). Әуелі кәрілік кеп түсімді
алды, Онан соң аузымдағы тісімді алды.
Өрге шьщсам беліме өрбіп шығып, Түзге
түссем тіземнен күшімді алды (С. А.).
ТҮСІ КІРДІ Бетіне цан жүгірді, өңі
кірді; көңілденді. Баланың түсі кірді баяғыдай, Ер жігіт айтқан сөзден танады
ма-ай, Жеті жыл сапар жүріп ата жолда,
Ел көрді тірлікпен аяғында-ай (БатЖ).
ТҮСІН БЕРМЕДІ Жылы шырай көрсетпеді.— Бану, маған бер! — деп арқаға
жабысты. Бану түсін бермеді. Тиме! —
деді (Т. А.).
ТҮСІН БИЛЕДІ Жүз-шырайын ішкі сезімге жеңдірмей үстады. Жасынан түсін
бнлеп, сыр бермеген, Дөмеленсе, күндесе,
білдірмеген. Нанасың, не айтеа да, амалың жоң, Түсінде бір кэдік жок «алдар»
деген (Абай).
ТҮСІ СУЫҢ Жүзі цорцынышты, жан
түриіігерлік, реңі үрейлі. Ажалдың оғы
келгенде, Ңорғаны болмас көбенің. Түсі
суыц келеді Төрт кырлы көк жебенің
(Д. Б.). Урядник үйінде түрегеп жүр екен.
Бешпентшең, жалаң бас, үсті-басы саусылдаған шен. Ңанға тойған ит сиякты, түсі
суыц бір ит еді (С. С.).
ТҮТІН БАСЫ Әрбір үй (семья) сайын.
1852 жылы Қоқан феодалдарының біреуі,
арғын, керей руларының ңазақтарынан
Ңоңан ханы үшін 65 мың қой, түтін басы
салығы есебіне 1150 қой алған (ҢССРТ).
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ТҮТІН ТҮТЕТТІ Өз алдына үй болып
отыр. Шолпан ауылға келгеннен кейін
әркімнің есігінде жүрген жетім бауырларының басын қосып, өз алдына түтін түіетеді (F. М.).
ТҮТІНІ БІР ЖЕРДЕН ШЫҢТЫ Вірікті; гату болды. Сырдақ Сәулеге түтініміз
бір жерден шъщсын,— деді (Т. А.).
ТҮТІНІ ТҮЗУ ЕКЕН Тілегі дүрыс
екен, кец пейілді, ац көңіл екен.
ТҮТІП ЖЕДІ [ЖЕП ҢОЙДЫ] 1. Қыспащ а алды, бүрді. Басңарманы бағана
өзің түтіп жеген жоқсың ба? Сен оның
жұмысындағы кемшілігін айттың. Мен
оның ңылмыстарын білем (Т. А.). 2. Талан-тараж еиі.
ТЫҒЫНЫ АҒЫТЫЛДЫ Қарцындады,
үдей түсті. Желдің тығыны қайтадан
ағытылып кеткендей, ңалыңдап жауған
жапалаң ңарды түтіп ала жөнелді (Т. А.).
ТЫЗ ЕТЕ ТҮСТІ [ETTI] 0 ТЫЗ ЕТЕ
ҢАЛДЫ 1. Бір нәрсенің шым еткізіп, цатты тістеуі, шағып алуы. Теміртас шешініп болып, тағы бірдемелерді ойлап отыр
еді, бір сона дәл жауырыннан кеп ңадалып, етін тыз еткізіп тістеп алған соң,
жауырынын алаңанымен бір соғып ңал- '
ды да, гүп беріп суға сүңгіп кетті (С. М.).
2. Шамданып, тез ашу шацыра койды.
ТЫЙЫМ САЛДЫ 1. Тежеді, бөгеді, тыйды. Бірдемеге тыйым саларда бидің өтірік
жөтеліп, тамағын қыратыны болушы еді
(Ғ. М.). 2. Рұқсат етпеді. Ол, ол ма, діни
мектептің тыйым салғанына қарамастан,
Абай сонымен ңабат орыстың бастауыш
мектебінде де оқиды (М. Ң.).
ТЫҚЫР ТАЯҢ © ТАҢЫР ТАЯҢ ШАҢ
Тығыз таяц, цысталаң мезгіл, түртпегі
асықтыра келген қарбалас кез. Тыцыр
таяңда аяңқа оралып, мынау да мезі етті
(AT).
ТЫҢЫР ТАЯНДЫ © К...КЕ ТЬЩЫР
ТАЯНДЫ Бір хауіп көрінді, цатер төнді.
Енді бармаса үлкен тыцыр таянатынын
біліп, Раушан шарасыз кетіп, содан келгені еді (Б. М.).
ТЫҢЫРШЫҚ АТТЫ Тыпыршыды;
шыр көбелек айналып орнында тұрмады.
Енді біразда бәрі де тыцыршыц атцан,
жер тарпыған, шыр айнала елеңдеген
жүйріктеріне міне-міне сарт-сұрт аттаныса
берді (М. Ә.).
ТЫМСАЛ ҢЫЛДЫ Нүщалап, үлгілеп
сөз айтты. Біреу жиһан кезеді, Наңлиңат
тымсал цып. Төмендегі айтқан сөз Майлы
аңынның сөзі еді (М. Сұл.).
ТЫМ-ТЫРАҢАЙ ҢАШТЫ Жан-жацjfа, бет-бетіне жапа-тармағай цашты. Ңыздар баңырып, бетін басып, тым-тырацай
цаша жөнелді (3. Ш.).
ТЫНА ҢАЛДЫ © ТЫН БОЛДЫ Тынышталды; жым-жырт болды. Қабырғада
ілулі тұрған репродуктор тырсылдады да,
34-160
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отырған үшеуі де тына цалды (М. И.).
Тыңдаңдар, айтайын,— дейді Ңажымұңан.— Ал, тыңдалың,— деп қоршағандар
тын бола ңалысқан (С. М.).
ТЫН АЛДЫ Тыныцты, тыныстады.
Ңалың қой қыбыр етпей тыныштьц алып,
үнсіз ғана тын алды. Асылбек, Әлібектер
жатуға кетті (М. Ә.).
ТЫНЫМ [ТЫНЫПІТЫҢ] ТАППАДЫ
[АЛМАДЫ, КӨРМЕДІ] © ДАМЫЛ АЛМАДЫ Тізе бүкпеді, жарғац і{ұлағы жастыцца тимеді, тыныштьщ көрмеді. («Тыным», «тыныш», «тыныс алу», «тыныс тарылу» деген тәрізді сөздердің түбірі —
«тын». «Жолда екі рет дем алдым», немесе
«екі рет тыныс алдым» дегенді қырғызша
«екі тынып келдім» дейді, «тындырымды»
сияқты сөздің түбірі де осы «тын»),
Ымырт жабылғаннан бері тынъш алмай
жүріп, жұртты жиғандары кеуілдене, сонан сөз басталған еді (М. Ә.). Генерал
Разумов бұл күндері тыным көрген. жоң,
ңұрама командирлерін ертіп жүріп, басңа
да көп-көп әскер бөлімдерін аралап шықты (Ә. Н.). Ғылым оңып білгенше, Тыным,
тыныштыц таппаған (Абай).
ТЫНЫС АЛДЫ Дем алды. Абай бұрылып ңарап, бері келе жатқандардың кім
екенін білді. Жай басып, ауыр тыныс
алып, демігіп келе жатңан өзінің шешесі
Үлжан екен (М. Ә.).
ТЫНЫШ ҢҮЛАҒЫМ © АШ ҢҮЛАҢТАН ТЫНЫШ ҢҮЛАҚ Жайбарацат, ешкімге цатыссыз болу мағынасында. Аш
тамағым, тыныш цүлағым (Мақал).
ТЫҢ ТҮЯҢ Әлді, әлі де цуатты. Сасып
қалдым, күн тығыз, Жүрек кетті дүпілдеп, Тыц тұяң күнім сөйтсе де, Ңарбаңдадым өкімдеп (Абай).
І^ТЫҢ ТЫҢДАДЫ Қүлац can дыбыс
тыңдады. Сергек, жіті дозғалысты Жағыпар да машинадан атңып түсіп тың тыңдап тұр еді. Екі жақтан екеуі бір сәтте:
Үн шығады! — деді (М. Ә.).
ТЫРАЙТА САЛДЫ 1. Оп-оңай цүлатып тастады. 2. Орнынан, цызметінен түсірді. Сайлаубектің әкесі Макаш би еді,
бидің жолына түсті, халыңпен істесе алмады. Сайлау шыққан кезде Малқар оны
тырайта салды (Ғ. Мұс.).
ТЫРАҢ АСТЫ [ETTI] Сылц щглады,
}{ылжия кетті. Иса тағы да тұмсығын мегзеп қара шоқпарды сілтеп кеп ңалғанда,
бұл бөрі де тыраң асты (М. Ә.). Қайыр тыраң етіп омаңаса ңұлады (3. Ш.).
ТЫРҢЫ ЖАЗЫЛДЫ Тырысып-қүрысцан жаман мінезінің сазайын тартты.
Оңалмай бойда жүрсе осы қыртың, Әр
жерде-аң жазылмай ма, жаным, тырцың?
Ңай жеріңнен көңілге ңуат қылдың, Қыр
артылмас болған соң, мінсе ңырңың?
(Абай).
ТЫРНАҒЫ БАТТЫ [ҚАТТЫ БАТТЫ]
©ТЫРНАҒЫН БАТЫРДЫ 1. Аяусыз цыс-
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ты, езіп-жаниіыды, үстемдік цылды, цысымға үшыратты. Жақыннан келген жау
тырнағын ңатты батырып еді (М. А.).
2. Жаралы етті; аямады. Сен жаралы
жолбарыс ең, Мен киіктің лағы ем. Тірі
қалдым, өлмей әрең, Қатты батты тырнағың (Абай).
ТЫРНАҒЫНА АЛМАДЫ Түкке жаратпады\ менсінбеді. Сені неғылсын, калыңдығының тырнағына да алмайды (AT).
ТЫРНАҒЫНАН ШЫҒА АЛМАДЫ
Азабынан цүтыла алмады. Совет өкіметі
болмаса, біз сияңтылар өмірі мұқтаждықтың тырнағынан шыға алар ма едік,— деді
(С. С.).
ТЫРНАҒЫНА ТҮСТІ [ІЛІКТІ] Қармағына ілінді, тұтылды. Басқан ізін білдірмей жүретін айлалы, епті Тәңірберген де
татар байыньщ тырнағына түсіп ңалатындай-ац, оның алдында етек-жеңін жиып
отыратын еді (Ә. Н.).
ТЫРНАҒЫ ІЛІКТІ Вір нәрсеге цолы
жетті. Өзінің өлермендігінің арқасында
соңғы кезде сот кеңсесіне тырнағы ілікті.
Ңазір сотта болмашы ғана бір ңызметте,
сонан келе нағыз сот өзі құсап көшеге
сыймай жүреді (Ә. Н.). Тырнағы ілігер
жұмыс іздеп, ауданның азғана мекемесін
адаңтап шыңты (Т. А.).
ТЫРНАҚ АЛДЫ Ец алғашцы табыс
немесе жазған еңбек. Бұл кітап — авторлардың коллектив болып, бірлесіп көлемді еңбек жасаудағы тұңғыш тырнац алды
тәжірибесі (ҢҢТ).
ТЫРНАҢ АСТЫНАН КІР ІЗДЕДІ Бэле
іздеді, жаманшылъщ куды. Бұл жөнінде
педагогикалың советте ңызметтес коллек
тив мүшелері мен достардың орынды пікірі, жолдастык сынына ңалай ңарадыңыз? Бэрі де сіз үшін «тырнац астынан
кір іздеуиіілер» болып көрінді де тұрды
(СҚ).
ТЫРС ЕТКЕН Ж AH [TIPI ПЕНДЕ]
ЖОҢ 1. Ешкім жоц, цыбыр еткен адам
жоц,-— Жібек же... ңе... ше, итің ңабады! —
деп айқайладым. Тырс еткен тірі пенде
жоц. Ауылды жадаулық басқан (Л. Ң.).
2. Ләм-мим деген кісі болмады, бәрі үнсіз
цалды. Енді не істе дейсіңдер? — деген сұраңңа тырс еткен жан жоц (AT).
ТЫРТЫҢ ЕТТІ Жалбацтады, жағымсацтанды. Өзімдікі дей алмай өз малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың.
Көрсе қызар келеді байлауы жоқ, Бір күн
тыртың етеді, бір күн — бұртың (Абай).

ТЫШҢАН М¥РНЫН ҢАНАТПАДЫ
Мал соймады. (Бұл жерде өте сараң кісі
туралы айтылып тұр). Ңонақ конса үйіңе
Тышцан мүрнын цанатып, Тышқақ л щ
соймайсың (Айтыс).
ТЫШҚАН ІНІНЕ КІРЕ АЛМАЙ ЖҮРІП, ҚҮЙРЫҒЫНА ҢАЛЖУЫР БАЙЛАЙДЫ к е к е с і н. Шамасына царамай,
цолынан келмейтін іс істейді деген мари
нада.
ТІГЕРГЕ [Т1ГЕР] ТҮЯҚ ҢАЛМАДЫ
[ҢАЛДЫРМАДЫ] 1. Малдан жұрдай болды, дәнеңесі цалмады. (Бұл фраза малы
жоң кісі, «ақ сирак» кедей туралы айты
лады). 2. Түгін цалдырмады. Абылғавы
жолдастарына осы малды қазір тігерге
тұяц цалдырмай, тік көтере алып кетеміз,— деді (М. Ә.). Биыл төртінші жыл,
елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге түяц цалдырмай айдап әкетті (ҢЕ).
ТІГІСІН ЖАТҚЫЗА АЙТТЫ [СӨЙЛЕД1] © ТІГІСІН ЖАТҢЫЗДЫ Ерсі, жайсыз жайды жүмсартып жуып-шаю туралы
айтылады. бйтіп, мәймөңкелеп тігісін жатцызбай-ац қой (AT). «Тігістің» мынадай түрлері бар: көктеп тікті (эр жерден
бір іліп сирек тігу), тепшіп тікті (инені
заттан шығармай, ине бойы тігіске толғанша іліп отырып тігу), ңайып тікті
(бұл көбіне етік, мәсі, кебіс тіккенде ңолданылады, екі жіпті ерсілі-қарсылы өткізіп отырып тігу), бүріп [бүгіп] тікті (тігілген заттың тігістен сырт тұратын шетін
тігістің ішіне жіберіп тігу). Тігуге ңатысты
мынадай сөз үлгілері жасалған: пішуі келсе де тігісі келметгті;і пішкен ұста маг
тіккен үста ма; көктей білмеген сетей
білмейді, т. б.
ТІЗГІН БЕРДІ ©ТІЗГІНДІ БОСАТТЫ
[ЖІБЕРДІ] Ерік берді, ырыц берді. Жар
басына қонбаңыз, Дауыл соңса, үй кетер,
Жатңа тізгін бермеңіз, Жаламенен бас ке
тер (Б. Қ.). Ңайрат деген ңыран бар, Ңайгыға тізгін бермейтін. Ңайғы деген жылан
бар, Өзекті шағып өртейтін (ШС). Кедей
баласы екен. Мінезі тұйың екен. Тізгін
бермес бойлауық емес екен (Б. М.). Елді
судай сапырган, Белшесінен батырган,
Шілдеде мұзды қатырған, Толыны төгіп
шайңаған, Верілді тізгін ылаңғаі (Д. Б.).
Өзінен артықшылығын не күштілігін сезген адамын іштей жек көретін әдеті бар
ды. Басынан тізгінді босатып алмай, қатты ұстағысы келеді (Т. А.). Есіңде бар ма
бір ңасңыр Тал түсте шапты ңойыңа. Жібердің аттың тізгінін Ңорқыныш алмай
ойыңа (Ж. М.).

ТЫШҢАҢ ЛАҢ ЖОҢ Мал атаулыдан
жұрдай, еш нэрсе жоц деген мағынада
айтылады.

ТІЗГІНГЕ ЖАБЫСТЫ Билікті өз доли
на алғысы келді, ел билеуге тырысты.
Кедей атын жамылып, қулар тізгінғе та
ги жабысты (Б. М.).

ТЫШҢАҢ ТИДІ Іш ауру келді. Оның
суын ішкен мал Тышцац тніп аспас бел,
Көл деп оны кім жайлар, Суы қүрсын,
ол — бір шел (Абай).

ТІЗГІНДЕП ҮСТАДЫ Еркіне жібермеді. Ңырық бес шықтың кезеңге Маң-маң
басңан бұла аттай. Елу ңондың ауыл үй,
Тізгіндеп ұстап ңұлаңты-ай (Д. Б.).
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ТІЗГІН КӨШТІ [ТИДІ, ¥СТАДЫ] ©
ТІЗГІНІН ӨЗ ҢОЛЫНА АЛДЫ Билііс тиді,
ерік өз цолына келді. Берейін жастар батамды, Сендерге тізгін көшкен күн. Кәрілер бесік тербетіп, Жастар гүлдеп өскен
күн (ПТ). Ңолына бір мекеменің тізгіні
тисе, көкірегіне нан пісіп, тасыраңдап, есі
шығып кететін кейбір жігіттер де болады
(Ы. Ж.). Облыстың майданында Тізгінді
ныц үстайсың, Әр ұяға, комсомолға Жеңу
жолын нұсңайсың (С. Е.). ...Ағаларым
Сүйеу қартпен ңырғи қабақ екен деп, мен
ңалай қырын қарамакпын. Бұру болса бір
сәрі, жол үсті, жасы үлкен кісіге сәлем
беріп шьіңсаң, біздің ат-тонымызды шешіп
алмас»,— деген оймен осы арада тізгінін
өз цолына аның алғандай өді (Ә. Н.).
ТІЗГІН САЛМАДЫ Ерік бермеді. Мамыр асып бай болып, Байсал тауып жортңан жұрт. Ханға тізгін салмады, Хан
жарлығын алмады (Б. Ң.).
ТІЗГІН ТАРТАР БЕР! Алып цашып
алған цызға айтылады.
ТІЗГІН ТАРТТЫ [ТАРТА СӨЙЛЕДІ]
Байцап, абайлап, аспай сөйледі. Тізгініңді
тарта сөйле — деп, оның Әділбай ңарт
шалғайынан сілкеді (А. Т.).
ТІЗГІН ҮШЫМЕН КЕЛДІ д и а л. Асығыс келді, тез келді. Суық хабарды естіген соң, Жиеналы тізгін ұиіымен келді
(Сем., Үрж.).
ТІЗГШІН БЕРДІ Еркін, тағдырын цо
лына үстатты. Кімде-кім боетандыңңа бол
са жерік, «Бұл хальщ үшін» деп іздесе
ерік, Көп қойды ңасқыр баңпай, иесі баңса, Тізгінін бермейтұғын кім бар сеніп
(С. Т.).
ТІЗГІНІНЕН АЙРЫЛДЫ Билігінен, еркінен айрылды. Жаңыпбек бастап жүрген
осы жұмыстар педагогикадан алыс жатқан, кісі күлерлік сөлекет іс болып көрініп, Күдері өзінің тізгінінен айрылып қалғанына ашына өкінгендей болады (М. И.).
ТІЗГІНІН ЖИДЫ Аяғын тартты, царцынын басты, арынын тоцтатты. Болмаоты болдырудан ұялмайсың, Анығын білө
тұрып қия алмайсың. Бірінен-бірі туып
арманыңның, Шын ісің — тізгініңді жия
алмайсың (Б. К.). Ректор шын осы болса,
тап жамандьщ үшін шақырмаган шығар
деген бір ой келді де, оным асылың болып
кете ме деп, тізгінімді тез жия ңойдым
(Ң. Жұм.).
ТІЗЕ БАТЫРДЫ [КӨРСЕТТІ] © ТКЕ
ТЕ АЛДЫ [САЛДЫ] Күш көрсетті, зорлыц-зомбылыц жасады. Тізесін батырған
залымнан Күн туды — біз теңдік алайың
(ҢӘн). Әйде, ңазір телефон соқ. Сенің бұйрығың ңайда жатыр екен, тексер — деп,
директорымызды тізеге алып барады
(I. Ж.). Бұл жеке шаруаға тізе көрсеткендік — деп Мұқыш бурадай бұрңылдады
(Б. М.). Менмен-шілікпен біреуге біреу
тізе көрсететін дүние ең соңғы демін алуда (С. С.).

ТІКЕНЕГІ

ТІЗЕ БҮГІП, ҢОЛ ҢУСЫРАР ЖАЙЫ
ЖОҢ Бағынбайды, жалбарынбайды.
ТІЗЕ БҮКТІ Жеңілді; мойындап, бас
иді. Ңанды мойын айыпкер түгел жігітек
боп тізе бүгетін боп тұр (М. Ә.). Алдағы
сыры жұмбақ істің түйіні де парторгтың
айтқанындай болып шешілді. Ңоршаудағы
неміс дивизиясы rise бүкті (Ә. Н.).
ТІЗЕДЕН ҚАН КЕШТІ Үлкен цырғын
майдан, сүрапыл соғыс туралы айтылады,
Ңыршынын қиып жасылдай, Келсе ңарсы
қайдан да, Шүберекке жан түйіп, Қан
кешіп жүр тізеден. Жүрген жоң босқа
сайрандап, «Отан!» деп жауға ат қойса,
Өткір кескін жайдан да (Н. Б.).
ТІЗЕДЕН СУРА, БЕЛДЕН ТАУБАІ Cy
ra кеткенде және терец Судан өтерде де
айтылады.
ТІЗЕ ЖАЗБАДЫ [АЙЫРМАДЫ] Жүбы ажырамады, цатары бытырамады. Ңалбағай ңалған жылқышылардың тобын маңына тартып алып, ел кісісі артта ңалғанын біліп, енді тізені жазбайыц деп, тосңауылға бөгелеңдеп қалған топңа артына
ерген шоғырымен тұтас келіп араласып
кетті (М. Ә.). Осы тізе айрылмас өле-өлгенше дос болайың, ңолыңды әкел,— деді
Ңасен Аманға (Ғ. Мұс.).
ТІЗЕ ҢАТАР ОТЫРДЫ Тізелерін бүгіп, цаз-цатар отырды. Ойнаушылар әдеттегідей тізе цатар отыра кетті (AT).
ТІЗЕ ҢОСТЫ Бірікті, үйымшылдыц
көрсетті. Жігіттер бар жетілген, Орыс,
ңазаң rise цосып, ¥йым болып бекінген
(Жамбыл). Азамат, жүнжіме, жүрме бос,
Ңол ұстас, бірігіп rise цос (С. С.).
ТІЗЕСІ ЖЫЛЫП ҢАЛДЫ Бүл көбіне
царт кісінің жас әйелмен көңіл цосуына
орай айтылады. Жас ңатын аз өмірге жаңа тауып, Жақсы боп қалып едім rise
жылып. Міндет қып жастығыңды жол
үстінде, Бұл сөзің маған салған бүліншілік (Айтыс).
ТІЗЕСІН БҮКПЕДІ 1. Тынымсыз жүмыс істеді, ецбек етті. Баласы кемпіршалды асырайын деп жазы-ңысы тізесін
бүкпейді (С. М.). 2. Жығылмады.
ТІЗЕСІН КЕМІРДІ Шыдамсызданды.
Бір мезгілде жұлңынып, тізесін кеміріп,
баланың тұлпары алдынан шықты (ҚЕ).
ТІЗЕСІН ҢҮШАҢТАДЫ Төсекте жалғыз жату мағынасында айтылады. Жортамын кек бөрідей түн өткізбей, Жаңындат көңілің болса, тілеткізбей, Қүшацтап
цу тіземді жата алмаймын, Барасың ңұмарыма бір жеткізбей (Айтыс).
ТІЗЕСІН ӨТКІЗДІ Зорлыц, күиі көрсетті. Біраң елге тізесін өткізіп ңалған
әкімдер жігіттерді солдатка зорлыңпен
алмаң, бай мен болыс қарусыз елді жендетше ңырғынға салмақ болады (Р. Б.).
ТІКЕНЕГІ СЫРТЬША ІПЫҢТЫ Жацаг
дан босанған әйел туралы айтылады.

ТІКЕНЕКТЕН
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(Бұл фразаны Қызылорда төңірегінің қазаңтарынан ұшыраттық).
ТІКЕНЕКТЕН ШОШЫП, НІОҚ БАСТЫ
Бір бэледен цашам деп, екінші бэлеге
үрьтды. Әскерім Сырға дейін шегінді.
Өзім Сығанавда қаштым. Жауымнан көп
төлеумен әзер құтылдым. Сосын ғой Дешті Ңыпшақтың басты рулары арғын мен
қыпшақңа арқа сүйемек болғаным... Одан
не шықты? Тікенектен шошыті, шоц басты
деген осы емес пе? (I. Е.).
ТІК КӨТЕРІЛДІ Бірі цалмай бэрі өре
тұрды, бэрі жабыла шыцты. Ңаракесек,
Ңуандық, Сүйіндікті бір өзі күйзелткен
қанды балақ, енді бүкіл Сиңымбайды тік
катере бізге ңареы шықпаң (Ғ. Мұс.). Сапар отырған ңалың ауыл тік көтеріле кеткен (Ғ. Мұс.).
ТІК СӨЗДІ Бетің бар, жүзің бар демей
ойын, көңілге келгенін тура айтатын кісі
туралы айтылады.
ТІК Т¥РДЫ [Т¥РЫП KYTTI] Барынша цызмет етті, жаксылап күтті. Ңұсекеңнің өзі ас әзірлеп, тік тұрып, «ңұрметті»
қонаңтарының алдында қызмет қылған
(С. С.). Пар-парымен неше түрлі тамақ
даярлап, конақ жайлықтарын көрсетіп
тік тұрып күтті (ШС).
ТІЛ АЗАР Айтқанға көнбейтін, тіл алмайтын. Ңой дедім ғой мен сендерге. Неғылған тіл азар баласыңдар (М. И.).
ТІЛ АЛҒЫШ Жүмсағанға жүгіріп ба
ра беретін, айтцан жұмысты екі еттірмей
цалтцысыз орындайтын елгезек (адам).
ТІЛ АЛДЫ 1. Ацылын алды, айтцанды істеді. Әбдірахманның тілін алғандар
бірталай пайда қылыпты, «мені олжамнан кақты» деп, байдың тырысып отырғаны сол екен (Б. М.). Шыдайық, тілімді
алсаң қорғаланбай, Досқа күлкі, дұшпанға табаланбай (С. Т.). Жүрегім шын елжіреп жаным сүймес, Жек көрер өмір бітіп
кеткенімше. Тілімді алмады деп, сөкпе
жеңеше, Болайын мен разы өле-өлгенше
(С. Т.). 2. Жұмсағанға барды.
ТІЛ-АУЗЫМ ТАСҚА [ТАСҢА БОЛСЫН] ! © ТІЛІМ [КӨЗІМ] ТАСҚА [ТАСҢА БОЛСЫН]! к ө н е. Көз сүғым, тіл
сүғым өтіп кетпесін деген мағынада. Сыбағаң осы! — деді ертіп апарған жігіт
Балуан Шолақңа,— тіл-аузымыз таска
(С. М.). Сендер болыс ңоям дейсіңдер,
оныңа пысқыратын емес қой. Тілім тасца,
болысың тұрсын, ояздың арнасына сыя
қоймас (Ғ. Мұс.). Жағың ңарыссын, тілің
тасца болсын — деп бәйбіше астындағы
нанын лақтырады (ҚЕ). Тілім тасца, көзім тасца! Болып тұр екенсіз, карашығым
(Ғ. Мұс.).
ТІЛ А Т Т Т А Р к ө н е. Баланы молдаға
бергенде төлейтін алымньің бір түрі. Әкем
калтасынан алды да, қанша екенін білмеймін, тіл ашар деп молдекеңнің бармағына қыстырды (Қ. Ңуан.).

ТІЛ ӘКЕЛДІ 1. Сыр білу үшін жау
адамын үстап экелді. 2. Жацалыц хабар
жеткізді.
ТІЛ БАЙЛАЙДЫ 1. Қаттьі тебірену.
таңғажайып сүйсіну мағьінасында. Ақша
жүз, ал қызыл бет тіл байлайды (Абай).
Кейде шындың екеш шындыкты айтуда
жеңер аңырғы нәтиже не болмақ, сол алға
тартылады: қолдан жасалған «ңасыңды»
мұқату мен ортақ іске келер кесел таразыға түскенде «шындыі?» дегеннің тілі
байланып я кесілсе рауа (ҢӘ). Бас айналып, көз тұнып, Тіл байланып, сөз тынып,
Ентелейміз кылғынып, Алда бар білем бір
ңұдық (Ө. Т.). 2. Үндемей цалды.
ТІЛ БЕРДІ Хабар берді, жауап цайтарды. Жіберді мені сізге бер деп хабар, Сіздерге жай қалмады көлбек қағар. Не екенін ашуының көріп тұрсың, Тезірек тіл
бермесең, аулың шабар (I. Ж.).
ТІЛ БІТТІ 1. Адамша сөзге келді. Жылан Бапы жеріне, Жер астының еліне Шыра келген мезгілде, Тіл бітіп саған, Шалңұйрық, Жөн білдірдің еріңе (ҚЕ). 2. Сөйлеп кетті. Ауру балаға үш ай дегенде тіл
бітіп, анасын сұрапты (AT). Рақия кешке
шейін төсекте жатьш алды. Ңабыш Есенович келгенде ғана басын көтеріп, тілге келді. 3. Тілі шыцты. (Ұнатпағанда қолданылады). Жігітім, өзіңе тіл бітіп калыпты,
ненің желігі? (AT).
ТІЛГЕ АЛДЫ к ө н е. Ауьізға алды,
айтты; атын жалбарынып ауызға алды.
Жаратушы ңұдайым, Өзіңді тілге алайын.
Алымдар айтқан кітапта, Он сегіз мың
әлемнің Біледі дейді әл-жайын (Ш. Ң.).
ТІЛГЕ БАР ДА, ДІНГЕ ЖОҚ Әншейін
сөз жүзінде болмаса, көцілде солай емес
деген мағынада. Ағайыннан жақсы нәрсе
жоқ, Тілге бар да, дінге жоц (ШС).
ТІЛГЕ ЕРДІ [АЗДЫ] Азғьірғанға елікті, тура жолдан тайды. Екінші тілек тілеңіз, Адам тіліне азбасца (НІС). Олар Есеновпен ңатар соның қайын ағасы, совхоздың полеводы болып істейтін Сыпатаевты
ңоса жамандайды. Директор Есенов соның
тіліне ереді (М. Ә.). Ңартаң бай ңатты сақ
бол, тілге көнсең, Мүйіз шығар қатыныңның тіліне ерсең, Тіпті оңбассың өзіңе-өзің
мәз боп, Дастаркан мен қатынды мақтан
көрсең (Абай). Хат жазатын Мұса жазған,
Ән табылар өнерпаздан. Ңұрбысымен тату
жүріп, Шағымшының тіліне азған (Ж. М.
Б-).
ТІЛГЕ ЖҮЙРІК Сөзге шешен, шебер.
Бекбол бұрын тілге жүйрік болса, енді өздігімен газет, кітап оқитын да боп алған
(М. Ә.). Кей жаңсының мінезі Еділ менен
Жайықтай, Ағып кетіп сөйлейді Тілі жүйрік болған соң (Д. Б.).
ТІЛГЕ КЕЛМЕДІ 1. Бір ауыз сөз айтпады, бірден кірісіп кетті. Тілге келмей ұрады өңмендесіп (А. Ңор.). 2. Сөйлей алмай
өліп кетті. Әйелдің ынырсыған дыбысы ан-
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да-санда зорға шығады. Біраң тілге келмеді (Е. 0.).
ТІЛГЕ КӨНДІ [ТОҢТАДЫ] Айтқандьі
істеді, сөз тыцдады; айтцанды орындады.
Қартаң бай, қатты сац бол, тілге көнсең,
Мүйіз шығар қатынның тіліне ерсең, Тіпті
оңбассың өзіңе-өзің мәз боп, Дастарқан
мен қатынды мақтан көрсең (Абай). Ол тек
осы бар өмір үшін жанталасқан жағаласта
жау катарының тілге тоцтап, ілгері аттамай тұра-тұра қалғанын көріп: — Бауырлар, бізге өтіңдер!— деп кайта айқайлады

ТІЛЕУІ

ТІЛЕГІ ҢОСЫЛДЫ Арманы бір жерден
шыцтъг, тілек-ниеті орындалды. Екі жастың білегі айқасып, тілектері цосылғанын
қарсы алғандай болды (Д. Ә.).
ТІЛЕГІН БЕРДІ [ОРЫНДАДЫ] Дегені
болды, айтңанын істеді. Екі көзді сел
алып, Жылай, жылай шел алып, Тілек тілеп зарласам, Тілегімді берер ме? (ҢЕ).
Қолдан келгенше, тілектерін орындап та
жатырмыз (М. И.). Тілекті тәңір бермеді,
Өздеріңдей хандарды, Осылай бір қылсам
деп едім (М. Ө.).
(Ә. Н.).
ТІЛЕГІН [ТІЛЕУІН, Т1ЛЕУ] ТІЛЕДІ
ТІЛГЕН ТАСПАДАЙ Білеу-білеу, ба- Біреудіц цамын жеді; өмірін-жүрімін судырайған. Ңызыл бет ңазақ шашын осы рады. Ел тілегін тілеген Ер азбайды батабір-екі күннің жүзінде ғана сьшырып тас- дан. Нағашысы Уақта Ер Ңосайдай ер өттағаіндай екен — жуан тілген таспадай кө- кен (Д. Б.). Көп шөбере ішінде Ерекше тігілдір тамырлар ақ дұйканы айкыш-ұй- леп тілеуін. Ңұдайға күнде жылаймын
(Д. Б.). Ажының жақсььақ қызы едім,
і{ыш шандып апты (А. Сүл.).
Жетістірем
деп алды. Тілеуін түзден тілеТІЛГЕ ТИЕК ЕТТІ [БОЛДЫ, ТАП- се. Баста мені
неге алды? Сол желіккенТЫ] © ТІЛІНЕ ТИЕК, СӨЗІНЕ ТІРЕК ЕТ- нен желігіп, Жынды
сары жоғалды (Абай).
ТІ [БОЛДЫ...] Аузына ала сөйледі, сөзіне Бағың өскенше тілеуіңді
де тілейді, өзің
сүйеніш, ойына таяныш жасады. Демек, де тілейсің, бағың өскен ел
өзің гана тіСүлеймен төрені тек тілге тиек еткені бол- лейсің (Абай). Боз көделі соң
бетінде
маса, одан күтерлік ештеңе қалмағанын, ац боз аттан түсіп, ңолын белестің
ұзақ жайып тіоның өткендегі үлгі бастықтардың күңгірт леу тілеп қалған ақ бас әкесін
Аман ңозы
көлеңкесі ғана екенін қарт жырау жақсы көш жер ұзағанша көріп бара
жатты
түсінеді. Жырау Барак пен Кеңесбайға мін (Ғ. Мұс.).
тағып шенегенде тіліне тиек, сөзіне тірек
ТІЛЕГІҢ ҢАБЫЛ БОЛСЫН! © ТІЛЕГІететіні: сендердің арғы аталарың дегдар
еді, олардың кезінде заман да түзу, заң да ҢЕ ЖЕТ! а л ғ ы с. Дегенің, ойыца алғаныц
әділ, сондықтан адамгершілік те мол бола- болсын. Не тілесең, тілегің цабыл болсын!
тын-ды, ал мынау азған шақта сендерде (Д- Е.).
ТІЛЕГІ ТҮЗУ Ниеті дұрьіс. Бүгін жұма
енді не қасиет қалды, қүрып болдыңдар
ғой деген тәрізді бірыңғай қорытындыға күн еді. Тілегі түзу екен марқұмның. Бүкеледі (Ы. Д.). Тілге тиек тауып сөйлегенге гіннен қалдырмай жерлелік (ҢЕ).
не жетсін (Гур., Маң.).
ТІЛЕГІ [YMITI] ҮЗІЛДІ Солай болсаТІЛГЕ ¥СТА Сөзге шебер, шешен. Шәң- ау деген арман, ойы болмай цалды. Бұл
герей творчествосының бір кұнды жағы — дүниеде олар да бар шығар... деген әлсіз
ол тілге үста ақын. Келісті, ұтымды теңеу, бір үмітті талшыц етіп, тілегі үзілмей кесалыстырулар тауып, орынды қолдана бі- тіп барады (Ә. Н.).
леді і(3. А.).
ТІЛЕК АЙТТЫ [ЕТТІ, ҚЫЛДЫ] Өзінің
ТІЛДЕП ЖІБЕРДІ Үрысты, балағат- арман-мүддесін білдірді, өтінді. Алдияр!
Алдыңызға тілек айтам, Көңілімде ңалған
тады.
жоі?, кетті сайтан. Тілегім мың қайтаТІЛДІ БАЙЛАДЫ Сөз айтуға мүрша- кір
ра бір-ақ тілек, Басыма бостандық бер елге
сын келтірмеді, жац аштырмады. Ңұс- қайтам
Ж.). Ңаңпаға жапсырған жарқұрттың қозғап көңілін, Ңайғылы тілді наманы (I.
халайық оі{ып бер деп тілек етбайласын. Қаз, бұлбұл, акку коссын үн, кесін оқып
бердім (X. Е.).
Сарғалдак бірге сайрасын (Б. К.).
ТІЛЕУ ҚОСТЫ Үміт артып, біреудің
ТІЛДІҢ МАЙЫН АҒЫЗДЫ [ТАМЫЗя дәрежелі, баңыттьі, т. б. болуына
ДЫ] Сөзге шебер, шешен кісі туралы айты- аман
тілектес болды; ниеттес көңілде болды.
лады. Мен едім Ңажығалы Асаубайдың, Ортаңтық,
достык кой, Оның
Айт десе, ағызатын тілдің майын (ШС). қадірін кім тыныштық,
білер? Әркімге-ақ тілеу цостыц
Олар мәдениетті, сабырлы адамдарды сый- цой (Абай).
лайды, тілдің майын ағызып, ойы мен бойТІЛЕУІ КЕСІЛГІР! [ҢҮРҒЫР!] Жеціл,
ын жағалап аралап өтсең, түу сона, Лон
дон қаласымен де жалғастыра салады әзілді кейіс рецкте айтылады. (Қарғыс ма(С. Төл.). Май тамызса тілінен, Еш адамға ғынасы да бар). Шоңқа Жарасовпен бірге
сенбеске, Өз ақылымнан басқаға, Не кор- қой ішін аралап шыкты да: «Тілеуі қүрсем де көнбеске, Кәміл уағда етілді (С. Т.). ғыр, не кылған мал екенін, жаныңды ап
осы, осыны кеміріп өлсеңші!» —
ТІЛДІ СУЫРЫП ӘКЕТТІ Өте дэмді та калатын
тұрып кейбірінің тұмсығына иіскетіп,
рам туралы айтылады. Ішінде сорпаның деп
кесек-кесек майлы еті бар. Алғаш үркек- арпаны аузына да тығатын (М. Ә.).
ТІЛЕУІ [YMITI] КЕСІЛДІ Тілегіне жетеп, дәмін алып ұрттағанмен, бірте-бірте
те алмады. Іздеп көріңдер, азаматтар. Тітілімді суырып экетті (Б. С.).

ТІЛЕУІ
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леуім кесілді менің деп тұрмын,— деді
Әжібай Жарасовтарға (М. Ә.).
ТІЛЕУІ [ТІЛЕГІ] ҢАБЫЛ БОЛДЫ Со
лай болса екен-ау деген тілегі орындалды.
«Жолын қыл!» деп баламның, Қарт атаң
жасын төкпей ме? Ңарт тілеуі цабыл боп,
Ңанына ұрың екпей ме? (Д. Б.). Бұл айтқан цабыл болмас тілегіңіз, Елдегі жаңеы
адамның бірі едіңіз. Тіл алсаң, молда ма
ран жақындама, Жарылар жазым болып
жүрегіңіз (М. Б.).
ТІЛЕУІҢ Қ¥РСЫН!0 ТІЛЕУІҢ КЕСІЛСІН! ц а р ғ ы с. Жүртіfa, біреуге деген ниеті, пиғылы жаман кісіге айтылады.
ТІЛ-ЖАҒЫНА [ТІЛ МЕН ЖАҒЫНА]
СҮЙЕНДІ Қацсай берді, көп сөйледі. Сен
де тіл-жағыңа сүйеніп, ұрынба бос (М. Ә.).
Со жаңтан тіл-жағына сүйенген біреудің
саңқылдаған даусы кұлақты жарып бараДы (Ә. Н.).
ТІЛ ЖЕТКІСІЗ Тілмен айтып суреттеп
шыцкысыз. Ағаштың, гүл-бәйшешек, аңқыған иіс, Ңұдіретті ауазданған ерте мен
кеш. Жазғанда тіл жеткісіз түрлі сырлар,
Ардақтап, айналдырмайды ойыңды еш
(Б. К.). Бар жерде де ңұр алыо, Барша
жұртқа ңуаныш, Тіл жеткісіз ңызық еді
(Б. К.).
ТІЛ ЖЕТПЕЙДІ Сөзбен айта алмайтын.
(Бұл жерде өлең иесі ақыл-сана, сезім дү~
ниесін ең алдымен ана тілінде айқын айта
алады дегенді айтып отыр). Ана тілше жүрекке бойлап терең, Ана тілше киюлап
тербеп өлең. Тіл жетпейтін адамның жан
сезімін, Жан бітіріп суреттеп, зерлеп бе
рем (I. Жар.). Деген соң сұлу Зәйкүл, сұлу
Зәйкүл, Айтуға сымбатыңды жетпейді тіл.
Басымды тау мен тасңа ұрсам-дағы, Ешбір
іс ретінде келмей-ақ жүр (Б. М.).
ТІЛ КЕСТІ Свзін тыйды, сөйлетпей тастады.
ТІЛ-КӨЗДЕН КАҚАС БОЛСЫН! [САҚТАСЫН!] к ө н е. Тілден, көзден сацта; біреудіц кәзі өтпесін. Түңлікбай: «Көрші хақы — тәңір хаңысы» деген, баламның
атын, молдеке, өзіңіз қойыңыз,— деді
Шұлғаубайға.— Бәрекелді!— деді көршісі,
текеметтің шетін көтеріп, бір түкіріп тастап.— Балаң тіл-көзден какас болып, көп
жасасын... Балаңның аты Түкірік болсын
(Б. Е.). Туғаннан ардаі{тапты бай-бэйбіше,
Мал айтып амандьи^ңа элденеше. Сацта
деп тілден-көзден сиыньіпты, Су ішсе, кырға кетсе, шөбін жесе (I. Ж.).
ТІЛ ҢАҒЫСТЫ Сөзбен іліп-цағып айтысты. Талайы бозбаланың болған гашык,
Уай шіркін! Болсайшы деп бізге нәсіп,
Егер де Ңамарменен тіл цағысса, Ңұдай
ұрып, жым болар ңара басып (С. Т.).
ТІЛ ҢАЙЫРДЫ Қарсьі сөз айтты. Тамақ үшін таяң жен, Ол не десе, көндік біз.
Тіл цайырсац тірі сойды, Болдық оған
жемтік біз (Б. К.).

ТІЛ ҢАЛША Тіл алмайтын бала туралы айтылады.
ТІЛ ҚАТТЫ Бірдеңе деді, сөйледі. Анда-санда ыңырсып, тіл цатып жатты соңқыға жығылғандар (Ғ. Мұс.). Абай бұл
кезде жаңагы қонааргармен тіл цатыса
отырган. Олар Абайдың туыстары болып
шыңты (М. Ә.). Алмас өлденеден сезіктеміп, өз бөлмесіне кіргенше тіл цатпады
(3. Ң.). Өзім іздеген ерсі болар және әйел
басыммен не деп тіл цатам оған (С. М.).
ТІЛ СЫНДЫРДЫ Оцу үйретті, сауатын
ашты. Жаз бір көлдің басында, кыс айларын әр ағаштың қойнауында өткізетін бесалты ауыл «балалардың тілін сындыру»
үшін молда жалдапты (Ғ. М.).
ТІЛСІЗ ЖАУ Табиғат апаты от пен су
туралы айтылады. Өртті менің апам: «Тілсіз жау» — дейді (М. Сүн.).
ТІЛ ТАПТЫ 1. Қисынын келтірді, жөнін тапты. Тілін таппағанды тірі жұтады
(AT). 2. ¥ ғысты, түсіністі, сөздері жарасты.
ТІЛ ТАРТПАДЫ [ТАРТПАЙ KETTI]
Табан астында тілге келмей дүние салды.
Жігіттер жағы жеңіл жараланды. Ал, екі
ңабат ана тіл тартпай кеткен (ЛЖ).
ТІЛ ТАРТТЫ © ТІЛ ТАРТЫП, СӨЗГЕ
АЙНАЛДЫРДЫ Наетін білмек боп сөзге,
әңгімеге алаң етті. Ңадалып жабыспағанмен, жанаса келіп, тіл тартып, сөзге айналдырды (Т. А.).
ТІЛ ТИГІЗДІ Балағаттады. Онысын
азсынган адамға зекіп, тіл тигізеді (Т. А.).
Анасына тартқан мінезсіз Балкүміс жетім
кемпірге тіл тигізіп, жаралы жанын тырнап тастай ма деп ңорқады (Ә. Н.).
ТІЛ [ТІЛ МЕН КӨЗ] ТИДІ Біреудің тілкөзі тиді, сұғы өтті. Ңұлагер, ңуанышпен
косып едім, Алдыңнан үмітпенен тосып
едім, Жиылып арғын, найман Караганда,
Тіл мен көз тиер ме деп шошып едім
(I. Ж.).
ТІЛ ¥СТАРТТЫ Сөз өнеріне жетілдірді, шешендікке баулыды; сөзді жөнге түсірді; үлгілі өлең-сөз жасады. Мақсатым—
тіл үстартып, өнер шашпак, Наданның көзін ңойып, көңілін ашпақ. Үлгі алеын деймін ойлы жас жігіттер, Думан-сауық ойда
жоң әуел баста-ак (Абай).
ТІЛ ¥ШЫНА АЛМАДЫ д и а л. Ауызға алмады. Ол бүрынғылардың бәрін тіл
үшына алмады (Ң. орда, Ңарм.).
ТІЛ ХАТ Хабар-сөз, сәлем хат. Can,
сап, көңілім, сап, көңілім, Сабыр түбі —
сары алтын. Сабыр ңылсаң, жайыңды Biлер ме екен бекзатым? Көңіл аулап сөз
айтар, Арадағы тіл хатым (Абай).
ТІЛ ШЕШІЛДІ Сөзге ерік берілді, еркін
сөйлейтін болды. Көтеріліп зіл тастап, момын көңіл, Жел айдаган каңбақтай болдым жеңіл, Ел өзгеріп, байлаулы тіл ше-
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шіліп, Жолды-жолсыз папалам ағыл-тегіл
(Б. К.).

ТІЛІ АУЗЫНА СЫЙМАДЫ © ТІЛІ
ТАҢДАЙҒА ЖАБЫСТЫ Қаттьі аццап
шөлдеді, сусады. Тілі аузына сыймай шөлдеп келген Үлжан салқын сары кымыздың
бір кесесін сіміріп алып, үй іргесіндегі
өзенге кетті (Ж. Т.). Күн шыжғырған жапанда Таңдайға тіл жабысщн. Қалың
пұшпаң қашанда, Қабаң шытпай ңарысңан (Ғ. О.).
ТІЛІ АЩЫ Сәзді жанға батырып айтатын улы тілді (кісі). Акылы кімнің бар
болса, Демек мұның тілі ащы. Айтыңызшы, болсаңыз здравомыслящий, Адыл етпей ме ағасы? (Абай). Тілінің ащысын ца,рай гөр! (М. А.). Ашынды адамның тілі
ащы болады деді Тоңабай (Ғ. Мұс.).
ТІЛІ БАЙЛАНДЫ © ТІЛДЕН ҢАЛДЫ © ТІЛ-ЖАҒЫ
БАЙЛАНДЫ © ТІЛІ
КҮРМЕЛДІ 1. Қорыщаннан, науцастан,
еріксіздіктен, т. б. сөйлей алмай қалЭы.
Тілім бар деп мақтанба, Тіл байланса қайтесің (ІНС). Басымды кесіп алғанша, Ңашан тілден цалғанша, Гулесін сөздің көрігі, Тоқсан толкын толқитын, Сөйле тілдің
ерігі (Ү. К). '
ТІЛІ [ТІЛІМЕН] БИДАЙ ҢУЫРДЫ
Апшыны цуырды; сөзбен түйреді.
ТІЛІ ЖЕТЕДІ Сөзбен жеткізе айтып бере алады. Сен үлкен бақыт, жарастык,
ашыктың өміріне жаралғансың!— десе болар еді. Тілі жетер еді (М. Ә.).
ТІЛІ ЖОҢ Сөзі жоц; үнсіз көнген (Ki
el), үні щьщпас (жан). Әттең дүние-ай ымдасңанмен үні жоқ, О да жұмбақ ашьш айтар дымы жоқ, Ңолым қысқа, ңанатым
жок, сакаумын, Мұңым шағып сөйлесер де
тілім жоц (Б. К.). 2. Мылкау.
ТІЛІ КЕЛМЕДІ 1. Ештеңе дей алмады;
тілі бармады, айта алмады. Қызарып ңыз
отырды түк үндемей, Не «болсын», не
«болмасын» бірі жеңбей. Отырып ойлапойлап: «Болсын» деді, Айтуға өзі сөзді тглі
келмей (I. Ж.). 2. Өзге тілді дұрыстап айта
алмайды.
ТІЛІ ҢЫСҚА 1. Сөзге олац, шешен.
емес. Тіліц кыска, ебің аз, топассың деп
сөкпе (М. Ә.). 2. Еркі жоң. Бұл елге мен
келін болам, сол үшін де тілім цысңарыті
тұр і(АТ).
ТІЛІ ҚЫНІЫДЫ Сөйлегісі келді, сөйлеуге т$ұиітар болды. Сөзуар Ахмет Райдың мұңды жүзіне мыскылдап карады.
Ңызынан айрылып ңалған жігітті кекеткісі кеп, тілі цышып отыр (Ә. Н.). Үзаң уакыт үндемей жүргендіктен, тілің цышып
бара жатса, жиналыста сөйле (ЛЖ).
ТІЛІ МАЙДА Майда сөзді, тілі жүмсац. Мінезі де бір түрлі Ушаковтың. Тілі
майда, жайдары (Ң. Мұқ.)ТІЛІ МЕН ЖАҒЫНА СҮЙЕНДІ Сөзді
желеу етті, эр нәрсені бір сылтау етіп цыл-
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жацтады. Ңабдолла, сен тілің мен жағьіңа
сүйенбей, кесімді уәдеңді айт! (С. О.). Тіл
мен жағына сүйенген балам-ау! Тіл тамақ
емес, тезірек ңазан көтер (AT).
ТІЛШЕН ҢҮС ҮСТАҒАН Бұл жерде
тэтті сөз, шығарьіп салма әңгіме мағынасында. Асылы үлкен ақындың үшін үлкен
азаматтық, ерлік керек. Онсыз жерде тілімен цүс ұстаған тәтті сөзден елге келер
пайда жоқ (Р. Б.).
ТІЛІМ МҮРНЫМА ЖЕТПЕЙ КЕТСІН © ҢОЛЫМ К...ШЕ ЖЕТПЕЙ КЕТСШ
Әзіл-оспак ретінде өтірік царғану.
ТІЛІМНІҢ ҮШЫНДА ТҮР Есімнен шығыті, аузыма түспей түр; білуші ем, көрмейсің бе, ауызға түспей тұрғаньін деген
мағынада. Ал, тыңдасаңыз айта ңойыңызшы, мен жаңа не айттым? Сен бе? Сен
элі... әлгі... әлгі кім, тілімнің үшында тұрғанын қарашы, сен әлгі кім туралы айттың ғой (Ң. Сат.).
ТІЛІМ СӨЗДЕН, ТІЗЕМ ЖАУДАН СҮРІНГЕН ЖОҢ Тілім мүдіріп, жаудан жеціліп көргенім жоц.
ТІЛІ МІРДЩ ОҒЫНДАЙ © ТІЛІ өтКІР [ЗӘРДЕЙ, УДАЙ] 1. Тілі шаян іиацкандай ащы. Өзінің тілі мірдің оғындай.
Молда ұрса, өршелене түседі (Ң. Әб.). Түрін қарашы, көрден шыкңандай, тілін ңарашы, мірдің оғьіндай, — деді Шәкен
(Ғ. Мұс.). 2. Тілі тіліп түсер, дегенін жеріне жеткізе дэл, тура айта алатын адам.
Үйшінің үскісіндей өткір тілім, Өрді-ойды
білмей шауып ңаоқарасын. Хан жамандап
каныңды төгіп алып, Шығарма, қызыл тілім, масқарасын (Ш. Ж.). Ак Айша атанган көрікті, мінезді, тілі орамды Айша
еидігі бақытын бала деп білді (Ғ. Мұс.).
Салика Ләззат тәрізді сөзге сарақ болғанмен, тілі удай. Шағып алады (Т. А.).
ТІЛІН БАЙЛАДЫ Бұл жерде кесе-көлдінеңдеп, сөйлетпей цойды деген мағынада. Бұлардың әрқайсысын бір-бір жапырак
ңағазбен нокталап, тілдерін байлаті койдың қой, еріктеріне жіберсек, сөздің нө
шұрайлысын естір едік (I. О.).
ТІЛІН БЕЗЕДІ Тілі мен жағына сүйенді деген мағынада. Мал үшін тілін безеп,
жанын жалдап, Мал сұрап біреуді алдап,
біреуді арбап (Абай). Ңызыл тілін безеген,
Найзасын тасқа егеген. Алды-артыңды
буамын, Сені асырмай кезеңнен (Жамбыл).
ТІЛШ БІЛДІ 1. Үғыса алды; тіл тауып
сөйлесе алды. 2. Тетігін білді. Бүгінгі күні
әр алуая техниканың тілін білу — басты
талап (ЛЖ).
ТІЛІНЕ БҮҒАУ ТҮСТІ [САЛДЫ] © ТІЛІН КЕСТІ © ТІЛІН ТІСТЕТТІ Сөйлетпей
койды; ойына, пікіріне тыйым, еалды. Сөйлеген жан бүғау салмай тіліне, Бұғаулатар екі аяғын түбінде (ШЖ).
ТІЛІНЕН БАЛ ТАМҒАН © ТІЛІНЕН
ШЫРАСЫ ТАМДЫ Тілі майдай; тілінен
май (бал) тамды; тілі тэтті. Тілдерінен бал
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тамған, Жорға, жүйрік май тамған Шешен
де өтті дүниеден (Жамбыл). Ңұдай деген
мүһминнің Аузынан кетпес тобасы. Иманы бардың белгілі — Тілінен тамар шырасы ЦНІ. Ң.).
ТІЛІНЕ СӨЗ БЕРДІ Сөйлейтін тіл бітірді, тіл берді. Оның жүзіне көрік кылып,
бірінің ңолынан келместей істі көптесіп
бітірмекке, біреуіне ұктырарлық тіліне сөз
беріп жаратпалугығы махаббат емес пе?
(Абай).
ТІЛШ КӘЛИМАҒА КЕЛТІРДІ д і н и.
Өлер алдында айтылатын сөз. Судыр Ах
мет тілін тсәлимаға келтіруге жарамады
(Ә. Н.).
ТІЛІН КЕСТІ Сөзін тыйды, сөйлетпей
тастады. Мен егер закон ңуаты колымда
бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім
(Абай).
ТІЛШ ҢАЙЫРДЫ Айтцанын істемей,
сөзін цайтарды. Қатын-бала тіліңді цайырған соң, Отырып от басында ойбайлайсың (ШС).
ТІЛІН ҢЫШЫТТЬІ Шабына тиіп, сөйлеуге итермеледі, мәжбүр етті, ызасып
келтіріп сөйлеуге түртпектеді. Иә, тілімді
цышыта берме, сен і^атын (Ә. Н.).
ТІЛІН С¥ҒЫП АЛДЫ Тілін тигізді,
түйрей сөйледі.
ТІЛІН ТАРТПАДЫ Жасцанбай сөйледі, тартынбай айтты; бет бацтырмай бажалщтады. Бестерекген шықңан Сәніпбай
Бендеден тілін тартпаған. Сейлескен кісі
жағынған, Ңорыққан кісі бағынған (Жам
был).
ТІЛІН ТІСКЕ ЖАНЫҒАН Тілін босца
безеген. Көрмедім шын еркекті жол таныған, Жаһил көп тілін тіске ңұр жаныған.
Ңандай нәрсе екенінен хабары жок, Не
пысық сауал ңылсаң иманыңнан (Ә. Тәң.).
ТІЛШ ШАЙНАДЫ Сөйлеуге мүршасьі
болмады; сөйлей алмай цалды. Сарбаздар
сайлап мініп өңкей саңлад, Зеңбірек курс
курс аткан, гу-гу сайғақ. Күйшінің басы
айналып кетті осылай, Ңалтырап, қалды
сорлы тілін шайнап (I. Ж.).
ТІЛШ ШЫҒАРДЫ Бір нәрсені айтуға
мэжбүр етті. Сол күндері Райхан «Өлеңтінің суына түсіп ал» десе, дайын ол —
Акан. Сол махаббат оты ақыры еркін
алып, тілін шығарды (3. HI.).
ТІЛІНІҢ БІЗІ БАР Тілі ащы адам туралы айтылады.
ТІЛІНІҢ ЕБІ БАР Сәзге шебер, шешен.
Тілінің ебі бар бір кісіні дереу шақырып
алды... (Ә. Н.).
ТІЛІНІҢ ҢОТЫРЫ [НІИҢАНЫ, ҢЫРШАҢҢЫСЫ] БАР Біреуді кекетіп-муқатып сөйлейтін, сөзін астарлап айтатын Ki
el гуралы айтылады.

ТІЛІНІҢ ТИЕГІ АҒЫТЫЛДЫ Сөзінде
шек болмады. Сен дегенде ағаңның тілінің тиегі ағытылып кетеді (Ә. Н.).
ТІЛІНІҢ ¥ШЫНА АЛМАДЫ Айтпады, еске алған жоц. Ақбаланың бір әдеті:
ңанша ңиындық көрсе де, кісіге шағынбайтын. Өзінің жоқ-жітік жайын ол қазір
де тілінің үшына алмады (Ә. Н.). Сүйеу
карттың ыңғайына карап үйренген үй
іші Ақбаланы тілінің үшына алмады
(Ә. Н.).
ТІЛІҢДІ ТАРТ! [ТЫЙ!] Сейлеме, анаумынау сөзге бармай, абайлап, алды-артыңа царап сөйле, аузьіңа келгенді айта
берме. Олай деме, ақын қыз, тіліңді тарт,
Толып жатыр аулыңда сақалды қарт. Түгенбай, Түгелбайдың, Изенбайдың, Сыпырып жаңсы болса саңалын сат (Айтыс).
ТІЛІҢДІ ТӘҢІР КЕССІН! © ТІЛІҢ КЕСІЛСІН! қ а р ғ ы с . Бұл көбіне бет-жүзге
царамай турасын еткір тілмен айтып салатык кісіге бір жағынан ренжи, бір жағынан риза бола отырып айтылатын сез.
Тақсыр, еркек адам бала таппаса, еркек
қой қоздаушы ма еді? — дейді Ңарашаш
сұлу. Сонда хан сөзге жығылып: «Ой,
тіліңді тэцір кессін! — деген екен (ҢЕ).
Ағай артық-кем тілге келе алмады. Ңапкара боп түтігіп, ызаға булығып, «ой
тілің кесілсін, тілің кесілгір»,— деп кете
барды (ЛЖ).
ТІЛІҢЕ ТЕРІСКЕН [ШИҢАН, КҮЙДІРГІ, TEMIPETKI] НІЫҢСЫН! © ТІЛІҢЕ
ТІКЕНЕК КІРСІН! [ШОҢ ТҮССІН!] қ а р ғ ы с. Тілі ащы кісіге айтылады. (Ескі
әдетте «тіліме теріскен шыдты» деген кісіге жеті арам, жеті адал мақұлыңтың ұят
жерін атап, соның ішінде таныс бір кісіні
атап, пәленшенің «к...іне шыксын!» деп
айтатын құрбы-құрдастардың әзілі бол
тан).— Тфәй-тфәй, тіліце теріскен шыцсын сенің! Не деп отырсың. Молаға қашатындай келіннен корыкқаның сонша?
(Ә. Әл.). Сумаңдама, тіліңе күйдіргі шыццыр Әне, директордың өзі келе жатыр
(С. Ад.).
ТІЛІ ТИДІ Жаман сөзбен балағаттады;
цатты сөзі өтті. Ыбырай асып кетті! Ңазактың игі жақсысына тілі тиіп, сөзі өтіп
кетті. Оразбай сол үшін, көп үшін намыс
ңылды,— десетін аткамінерлер (М. Ә.). Не
дейді! Тіл алмадың ба? Әлде тілің ти.ді
ме? — деді Шолпан (Ғ. Мұс). Амал қанша, дәрігерлерге тіл тигізгенмен өлген ба
ла тірілер ме, ең болмағанда бірер сагатда тірілсе, қай дәрігердің қолынан ңайтыс
болғанын білер едік деп тұр (С. Төл.). Біреудің тілі тимей ме, Ңартайған атаң Базарбай Сенің үшін күймей ме (ҚЖ).
ТІЛІ НІАЛДЫ Тілі жетіп, айтып бере
алды; жеткізе айта білді. Таусылып көз
қарайса азык-түлік, Кеулесе неше жерден
жанжал, бүлік, Тіл шалып, ой болжамас
шеберлікпен, Ңозғаса бір капитан жөнін
біліп (I. Ж.).
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ТІЛІ ШЫҚТЫ 1. Сәби алғаш сөйлей
бастағанда айтылады. Кеше туған жас
бала Төртке жасы жетеді, Тілі шығып,
былдырлап, Үйін базар етеді (Н. Б.).
2. Қарсы сөйлейтін болды, карсыласты.
Шәкір Жұпарды еденге ладтырып ұрды.
Бағила қатты күйзеліп, жан даусы шықты. Мұның енді қызына да тіл шыццан,—
деді Шәкір (М. И.). Дәл осы жаңында, екі
жұмадай бұрын тілі шыға бастаған шайпау мінезді тоқалға Сырбай алғашкы рет
ақырып, ңорңытпақ боп ңамшы сілтей
беріп еді (М. Ә.).
ТІРЕУ БОЛДЫ Медеу, сүйеу болды.
Ата-енең ңартайоа, Тіреу болар бұл оқу,
Ңартайғанда мал тайса, Сүйеу болар бұл
оқу (Ы. А.).
ТІРЛІК БОЛМАДЫ Өмір жоц, тіршілігі
бітті. Енді тірлік болмас-ты, Ажалдан ешкім калмас-ты (БЖ).
ТІРНЕКТЕП [ТЫРНАҢТАП] ЖИДЫ
Аз-аздап, ептеп-септеп басын цүрадьі. Тірнектеп жиған мал кетті. Сен де бөтен
емес едің. Бірак түп ңазық сенде емес
ңой. Саған өкпе жоц,— деді Дербісәлі
Мұратңа (Т. А.).
ТІРШІЛІГІҢ ҚҮРЫСЫІІ! Вүйтіп тіршілік еткенше, тірі жүрмей-ац цой. Осы
көк майсаға бір аунамай, өмір бойы тікенек арңалаған тіршілігің цүрысын! — депті көмейі бүлкілдеп бақа (ҢЕ).
ТІРІ АРУАҚ д і н и. 1. Өлген адам
сияцты. Өңдерінде бір тамшы ңан қалмай, екеуі де тірі аруаща ұқсап кетіпті
(Ә. Ә.). 2. Дэрменсіз адам туралы айтылып тұр. Босат деймін! Ңұдай үшін босатыңдар! — деп үйдің ортасында мелшиіп
отырып алған тірі аруац қинала дыбыс
шығарды (С. О.).
ТІРІДЕЙ ЖЕДІ [ЖЕП ҢОЙДЫ] Ңатты үрысты\ катты ұрсып, үялтты. Шал
баласын тірідей жеп цойды. Өлмеген соры, бала үйден сүлдесін сүйрете шыңты
(AT).
ТІРІДЕЙ ЖЕРГЕ КІРДІ © ТІРІДЕЙ
МАСҢАРА БОЛДЫ © ТІРІДЕЙ ӨЛДІ
Қатты үялды, өлердей үялдьі. Сөзі жетпейтінін білген аңылды жігіт бүкпелі ой
есебі күтпеген қызметін өткізіп, жұрт алдында әлгі ұстаны тірідей жерге кіріізе
ұялтыпты (AT). Малқар болыо тірідей өліп
қайтты. Сені жұрт бұрын: «Момын, өнерсіз», десе, енді: «өжет, есті бала, түбінде
ел осыған үйіріледі» дей баетады,— деді
Әлжан Аманға (Ғ. Мұс.).
ТІРІ ЕТКЕНДІ Қ¥Р ЕТПЕДІ д і н и
Жан бергенді күр тастамады, ризығьм
берді. Ңолыма қалам алып оалдым нұсқа,
Жайылар жария сөз бөтен нұска. Тірі
еткенді цүр етпен деген алла, Өзі нәсіп
береді ұшқан ңұсақа (М3).
ТІРІ ЖАНРА КӨРІНБЕДІ Ешкімнің
көзіне түспеді. Ңыз екен! Ақ тамағын
сүйер ме еді, Алпыс жыл асығына күйер
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ме еді! Көрінбей тірі жанға жүру үшін,
Құс кебін перілердің киер ме еді (I. Ж.).
ТІРІ ЖАНРА ТЕҢДІК БЕРМЕДІ Ешкімге есесін жібермеді. Мен, Шолақ ажал
жетіп өлгенім жоқ, Теңдікті тірі жанға
бергенім жоц. Аузымнан мен шолақпын
деп сөз шыққан соң, Кеткенін кайда кіріп
білгенім жоқ (Б. III. Б.).
ТІРІ ЖАНДЫ ЖОЛАТПАДЫ Ешкімді
жацындатпады. Көкжан батырдың тұлпары маңайына тірі жанды жолатпайды
(ҢЕ).
ТІРІ Ж АН ЖОҢ Ешкім, еш адам жоц.
Енді осы арада, мына орманның ішінде,
тірі жан жоц сияқты (ҚӘ).
ТІРІ ЖАННАН ҚАЙМЫҢПАДЫ Ешкімнен цорыцпады. Қаймығып тірі жаннан
қорықпаған, Сірә, өзінен мықтыға жольщпаған. Өз бойына өз күші сенімді боп,
Ойламас жазалар деп үлъщ маған
(А. А. Ң.).
ТІРІ ЖАН, ТІСТІ БАҢА Әйтеуір талпынып, үмтылып жатыр деген мағынада.
(Көбіне жаңа туған бала туралы айтыла
ды, ептеп-септеп күнелтіп жүрген кісі ту
ралы да айтыла береді).
TIPI ЖЕТІМ Әке-шешесінен тірі айрылған балаға айтылады. Tipi жетім боп
отыр ғой,—- деп мүсіркеп қойды (Ә. Н.).
Тірі жетімегім-ай, мезгілсіз ңайда каңғып жүр екенсің? — деді Балтия (Ә. Ә.).
TIPI КҮН Жаңсы түрмыс, бейбіт өмір
деген мағынада айтылып түр. «Мен» емеспін, мен де көптің бірімін, Мендейлердің
міне қостық бірлігін. «Мен» құралып
«біз» боп шықпай күреске, «Мен» тудырман бұкарама тірі күн (I. Ж.).
ТІРІ ҚЫЗЫҚ Әбден тамаша. Біз онда
Шолпан жақтамыз! Бірақ ңатын ауылнай
бола ала ма? — Бола алмаса, өзінен көрсін.— Ей, мынау тірі цызыц екен (F. Мұс.).
ТІРІ ӨЛІК Қүр сүлдесі цалған. Тұтқындардың сүйектеріне терілері жабысып
кеуіп ңалған. Қан жоң. Көздері үңірейіп
ішіне кіріп, тұз тәрізді қатып қалған.
Тірі өлік тәрізді (С. С.).
ТІРІ СӨЗ Жанға нэр, куат берер, пландырар, шипа болар жанды сөз. Ішінде
бір ңуаты барға ұқсайды, Тірі сөздің жа
ны — сол, айрылмайды. Қасиетті напасы
желдей есіп, Ңайнап тұрған ыстық қан
салқындайды (Абай).
ТІС ЖАРДЫ 1. Жас баланыц тісі жаңадан шыға бастаған кезі, тісі шыцты.
2. Шындыцтың, цүпия сырдьің шетін жай
шығарып айтып ңойды. Дүйсенбековпен
ұрлык істейді бас салып, Бегімбеттің баласы редактор, Үндемейді екен тіс жарып
(С. Төл.).
ТІС ЖАРМАДЫ © ТІС ЖАРЫП СӨЗ
[Т1Л] ҢАТПАДЫ © ТІС ЖАРЫП СӨЗ
АЙТПАДЫ Үн-түнсіз цалды; үндемеді,
лэм-мим демеді. Құлатты тіс жармастан
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тұмсыңңа ұрып, Азғынды адам деген аттан жұрдай (I. М.). Тәңірбергенге ңатын
үстіне қашып кеткенін есіткенде, қатыгез
шал ңатты ширығып: «Шіріген жұмыртңа. Ана жатырынан ұшынып туған ңыз.
Сайқал!» — деп түйді де, тыйылды. Содан
бері бір жанға тіс жарып тіл цатпай, өз
күйігіне өзі өртеніп, булығып ңалған-ды
(Ә. Н.).
ТІСКЕ ЕАСТЫ [СЫЗДЫҢ ETTI] Үнемдеп, тіс тиерлік алданыш етіп азыц жасады. Тек бұрын ауыл адамдары ңыстың
беті қалай бұрылады деп, сатып алған
азын-аулақ астығын кебеже, абдыраға
тьщкыпітап, кәрі-кұртаң малды тіске сыздыц етіп, қалтырап отырушы еді (A. IDTIC ҢАҢҢАН 1. Тәжірибесі мол, ысылған. Tie цакпаған ңыз бала, Мүндай сұмдық оған жат. Өкініп, өксіп тұр жылап
(Д. Ә.). Аңбас білімді, тіс цаццан адам
болғанмөн, қазақ арасына жаңадан келген
(М. Ә.). 2. Әккі цу. Шығаннан шықңан
тіс цащан, жырыкды жан (ЛЖ).
ТІСТЕГЕННІҢ АУЗЫНДА, ҰСТАҒАННЫҢ ҚОЛЫНДА [ҢОЛЫНДА KETTI] ©
¥СТ АҒ АННЫҢ ҢОЛЫНДА, ТІСТЕГЕННІҢ АУЗЫНДА КЕТТІ Кім болса сол
алыті кетті, кез келген жем етті, талады.
Жакып тірі тұрғанда кімнен кем, кімнен
қор едім? — деп кемпір аһ ұрып алып,
ендігіні айтсаңшы, тістегеннің аузында,
ұстағанның колында кетіп отырған,— деп
үнсіз жылайды (М. Ә.). Сіздің «ұстағанның цолында, тістегеннің аузында» кетеміз бе, қайтеміз дейтініңізді біліп, басца
келмей тұрғанда-ақ айтқамыз (С. С.).
ТІСТЕН ПІЫҒАРМАДЫ Ешкімге айтпады, ләм-мим деп аузынан шығармадьі.
Сактак, жалынамын, тісіңізден шығара
көрмеңіз (Ә. Ә.). Мырзакерді сабадым,
арка?іын турадым. Түнде барып ңұдығын
арамдап кеттім. Тістеріңнен ишғарма,—
дейді Тәуке (Ғ. Мұс.).
ТІС ТИМЕГЕН Мал жемеген. Tie тимеген шөбіне Сартауңұмның, Сұрлақпен
еызып тұр Аңыраңай да (С. Кер.).

ТІСТІГЕ ЕСЕ ТИДІ Еүштіге, азулыға
кезек келді.
ТІСТІ ТІСКЕ ҢОЙДЫ Циын-цыстау
жағдайға тап болды, тарығып циыншылы щ а ұшырады. Ел өзінің осы кездегі
аштыңқа шыдауын, «тісті тіске цойып
отырған шац» деп атайды (М. Ә.). Бәсе
«елдің тісін-тісіне цоятын» шағы болушы
еді ғой, жайшылықтың өзінде құрылған
кез ғой (М. Ә-).
ТІС ШҰКЫР КЫЛТАНАК ЖОҢ Швп
шыцпаған тацыр. Tie шүцыр цылтанац
жоц, тұяң күйген, Шаңыткан, күлі шықдан жерді көрдім. Адамға берер сусын
кәусары жоң, Нэрі жоқ ңара шалшық
көлді көрдім (Н. Б.).
ТІСІ БАТПАДЫ Батылы бармады,
күші жетпеді. Начальникке тісі батпаған
соң, Токабайға төкті зәрін:— Сен ғой,
зтбекет болып жүрген! Сиыр әне, ала
бер! — деді Таласбайға (Ғ. Мұс.).

ТІС-ТЫРНАҒЫМЕН ЖАБЫСТЫ Жата
жармасты, өлердей жабысты. Өтірік айтып, ұятсыздық қылса да, тырмысып, тіс
тырнағымен жабысып көрді (М. Ә.).

ТІСІ ШЫҒЫП КЕЛЕДІ Ширап. пысыц
бола бастады, өз ісіне өзі мүцият бола бастады. Біздің командирдің тісі шығып келеді, байқайсың ба? — деді Максим Бондаренкоға (Т. А.).
ТІСІ ШЫҢҢАН Есейген, ысылған, цу,
есебі бар. Сын мен өзара сынды тісі иіыцкан оңушылар өз қолдарына алды (ХМ).

ТІСТІ БАҢАДАЙ ЖАБЫСТЫ Қыр соңьінан цалмау мағынасында айтылады.
(«Тісті бақа» бақаның суда жүретін жабысқыш түрі).

ТІСІН ҚАЙРАДЫ Ыза болды, кектенді. Матростар яки анархистер' жолдарына
бегет бола берген Ңарби комитетінің жігіттеріне көздерін алартып, тістерін кайрап жүрді (С. С.).
ТІСІН ТІСІНЕ ҢОЙЫП САҢТАДЫ
І. Біреуғе арнап, тәтті дәмін өзіне цимай
сацтады. 2. Аманатты берік сацтады.
3. Сыртца сыр шығармады.
ТІСІҢ БАРДА ТАС ШАЙНА © ТІСІҢ
БАРДА ЫСҚЫРЫП ҢАЛ Ңайратьің бар
да көріп цал\ цолыцнан келіп түрғанда
дегеніцді істеп цал. Енді сен де аянба,
Тісің барда ысцырып кал! (Ғ. М.).
ТІСІ САРЫ ҢАЙРАҢ Әбден цартайған
деген мағынада айтылады.— Иса-ау, мұкың не? — Ала бие.— Өзі буаз ба? — Өңі
жас, Тісін аш! — Тісі сары кайрац, Бір
ңу цацбас (I. Ж.).
ТІСІ ТІСІНЕ ТИМЕДІ Қатты тоңды,
1'алтырап кетті. Асан үстінен су сорғалап
дірілдеп, тіеі-тісіне тимей сақ-саң етеді.
Мұз алыстап барады (Т. А.).

У
УА, ДАРИҒА! Арман, өкінішті білдіруде айтылатын одағай сөз. Тартса да,
домбырамды бергенім жоц, Есерді поштабайдай көргенім жок. Ңамшымен топ ішінде ұрып еді, Намыстан, уа, дариға, өлгенім жок (Б. Ңож.).
УАЙЫМ ЖЕДІ Қамын ойлады, цайғырды. Талай сөз бұдан бұрын көп айті{анмын, Түбін ойлап уайым жеп айтканмын (Абай).
УАҢАЙ СӨЗ д и а л. ¥сац-түйек сөз.
Есмағамбет осындай у акай сөзді айтып
отыратын еді (Ңос., Аман.).
УАҢЫТТЫҢ ІСІ ҢИЫН д і н и. Уакыт
еш нәрсемен санаспайды, күтпейді деген
мағынада. Уацыттың ісі қиьін-ды, Уақытымыз жеткен соң, Айтып-айтпай немене,
Мезгіліміз өткен соң? (Б. Ң.).
УАҢЫТЫ БІТТІ [ЖЕТТІ, ОЗДЫ, ТОД
ДЫ] Мезгілі келді, күні асты, мезеті бітті. Атым бір мінген қара кер, Шабуыл
салсам, шығар тер. Уацыты мұның біткен
соң, Тозығы жетпей төгілді, Өңірге салған
алтын зер (А. Аз.). Уакыттың ісі циынды, Уацытымыз жеткен соң, Айтып-айт
пай немене, Мезгіліміз өткен соң? (Б. Ң.).
Ау құрбым-ау, бұл ңиссаны оцып көрдің,
Ойлашы, не түсіндің нені білдің? Бірталай уацытың озды, көзің талды, Шамалы
онан канша пайда цылдың? (М. С.). Дәл
уацыты жеткенде, Талайдың гүлі ңурайды. Расулды алған бұл өлім Кімнен жөнді
сұрайды (Абай).
УАСЫЛ АЙЛАДЫ Тілек цабыл болды.
Әр уақыт раңымы жоқ цатты құдай. Іздедім қалқажанды нәпсі тыймай. Мақбубаға
уасыл айла, я кәрім деп, Зарландым жалғыз жүріп, уа дариға-ай! (А. Ңор.).
УӘДЕГЕ КҮПТІ БОЛДЫ Бос сөзге карыц болды, Ңорыта айтқанда, олар қүрғақ
уәдеге күпті болып отырғанда, басқалардың жаңа мәдени ошақтан дәме еткеніне
.жен болсын деп те ңаласыз (ЛЖ).

УӘДЕЛІ КҮН Шарттасцан, кeлidлгeн
мерзім (АС). Болған соң уәделі күн,
жауын жауды, Судан ішкен жынды боп,
ацылы ауды. Күні-түні шуласып таласады, ¥мытты тамац жеу мен және ұйыңтауды (Абай).
У ДА ШУ [У-ШУ] БОЛДЫ Айцайцицу шыцты, жамырап шуласты. Келсем,
десант он километр жерге түскен екен,
ел у да шу,— дейді Русаков (Ә. Ә.). Ертеңіне балыкшылар аулы у-шу болды да
калды. Тәңірберген бір топ жігітпен сайланып кеп, тан алдында Акбаланы алып
кашыпты (Ә. Н.).
У ЖЕГЕН БУРЫЛ ЕӨРІ ПОРЫМДАНДЫ Ыза кернеп аласурды. Дауысы зеңбіректей жерді жарып, Алмасты аспаһани
колына алып, Ширығып шыдамы жоқ тұр
ханыша, У жеген бурыл бері порымданып
(I. Ж.).
У ЖҮТТЫ © У ЖҮТҢАНДАЙ БОЛ
ДЫ Ңатты цайғырды, іші шерге толып,
уайым жеді. Еірак осы сөз әр уацытта
ліылтыңдап шыға бересің-ау,— деп ішімиен пысып, өз-өзімнен у жүтцандай болдым. (AT).
УЛЫ СӨЗ [Т1Л] Ө У ТІЛ © У ТІЛДІ
Көңілге цатты тиер, жанға батар сөз. Шын
жүректен айтылса, Балдан тәтті улы
сөз. Сұм тілектен айтылса, Тастан цатты
улы сөз (Ә. К.). Мысалы, ол ... ел билеуші
гіысықтарды өлтірө шеыеп, олардыц пасық мінездерін, сұрқия қылықтарын, арамдыц әрекеттерін улы тілмен қатты мінейді
(Ы. Д.). Тәуке мен Әбеннің Жаңыппен
аралары шатақ. Әншейінде у тілді Жацып,
і^азір зығырданы цайнаса да, аузын баға
калган (Ғ. Мұс.).
УЛЫ СУСЫН ТӨГІЛСІН Акын бүл
жерде терлеп-тепшіп еңбек ет дегенді ай
тып тұр. Ңасиет тұтып, ойға үмтыл, Ңан
ісайнап, қуат егілсін! Онан көрі еңбек цыл,
Улы сусын төгілсін (Абай).
УЛЫ ТІЛМЕН УЛАТТЫ Ащы, өткір
сөзбен оңдырмай эшкере етті. Халыцңа
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емес сыйымды, Парақор, баспаң биіңді,
Ел бүлдіргіш бегіңді, Улы тілмен улаттым (Д. Б.).
УЫҒЫН ҚАДАСЫП, ШАҢЫРАҒЫН
КӨТЕРІСТІ Белгілі бір ортац іске белсене
цатысты деген мағынада. Осы күнгі өзім
алғаш уығын цадасып, шаңырағын көтеріскен «КазЦИК» совхозы і$азір жан-жаңты дамыған шаруашылыңка айналды
(ЛЖ).
УЫЗДАЙ [УЫЗ, УЫЛЖЫҒАН] ЖАС
[ЖАН] Жастыц табы бетінде улбіреген
жеткіншек. Қайғыдан ба, арақтан ба?!
Екеуі удай мае. Ңастарында бір түтқын
ңыз — Жаңа өспірім уыз жас (Ө. Т.). Өмір
жемісін әлі жөндеп татып та үлгірмеген
уыздай жас жігіт мүгедек болып қалса
ше? (ЛЖ). Уыз жанды шөлдетіпті улы
зар, Көңіл кірін жырмен жусам ңан қызар?
Дей жүрермін, ңонбаса да қолыма, Кекірегімде сөнбейтұғын жүлдыз бар (Ә. К.).
УЫЗ ҢЫМЫЗ Жазғытұрым кездегі
алғашцы тәтті цымыз. Ассалаумәләйкем,
Тәке,— деді Әлжан.— Әліксәлем. Малжан аман ба? Болыс деген анау Жақып
сияңты тұздьш ет жеп, уыз цымыз ішіп
жатпас
па
жайлауда,— деді
Тәуке
(Ғ. Мұс.).
УЫЗЫ АРЫЛМАҒАН Бац-дәулеті үзілмеген. Бұл өзі жеті атасынан бері уызы
арьілмаған, бағы таймаған, қолынан үры
кетпеген, бір жақсылык етпеген, басы
сәждеге тимеген бір жауыз еді (С. Т.). Он
екі баулы өзбекте Әзімбай еді қара көк,
Арылмаған уызы, Сабада пісер қымызы,
Арғы атасы Асылбек, Осыншаның біреуін
Тал бойына көрмейді еп (ҢамБ).
УЫЗЫНДА ЖАРЫМАДЫ О бастан ас
ішіп бүйірі шыцпады. (Бұл жерде негізі
оңбады деген ұғымда). Сіздерді қонаққа
шаңырған Нұрша уызына жарымаған жатаі{ еді (Т. Ә.). Өз теңінің ішінде Асырып
дәурен сүргізді, Уызында жарыған, Ерте
туған бағландай, Толыксытып жүргізді
(ҚамБ).
УЫН ШЫҒАРДЫ Бұл жерде цайғышерін, әксігін тарцатты деген мағынада.
Тартынбай тамылжытып сөйлегенде өзінен үлкен-кішілердің аузынан суын ағызып, көңіліндегі уын шығара жаздаушы
еді (С. Т.).
УЫН ІШТІ Азабын шекті, цайғысын
тартты. Ол бір өлеңінде тар өмірдің уын
ішкен қойшының қара түнек күндерін көзге былай елестетеді (М. Е.).

түспейтін, ауызға бір салғанда жарылмайтын жаңғаң болып шықты (3. Ш.).
УЫСТЫ Ң¥ЛАҢ Бүрынғы уацыт егін
екпеген адамның егін еккендерден астыц
жиюын куысты щглаң» деп атаған.
УЫСЫНА АЛДЫ © УЫСЫНДА ¥СТАДЫ © УЫСЫНАН ШЫҒАРМАДЫ
[ШЫҒАРМАЙ ҰСТАДЫ] Еркіне жібермей, цатал үстады. Біразын ашса алаңанында, жұмса жұдырығында сығымдап
уысынан шьіғармады. Сырттап кетуге ерік
бермей, біразын шыжымдап тартып ұстады (AT). Қайыр да тәжірибенің аздығынан
қателік жаоады. Салғаннан уысынан шығармай, сығымдап ұстауы керек еді, енді
Дәмешті бағындыру қиын (3. Ш.). Абай
Тәкежан мен Ысқаңты өкпелетті. Айласын, абыройын өткізіп Оспан үйінің мүлкін, мұрасын өз уысынан шығармай басып ңалды,— деп Әзімбай баян етті Оразбайларға (М. Ә.).
УЫСЫНАН КЕТПЕДІ © УЫСЫНДА
БОЛДЫ [Т¥РДЫ] © УЫСТАП ОТЫРДЫ
Билігінен, өкімінен, қарауынан шыцпа
ды. Бір атаң жұрт ұстаған Мәді сұлтан,.
Ңарашы ңара ңазақ болған ұлтан. Шұбар төс, шынжыр балав тұңымыңнан,
Кеткен жоц бар мұсылман уысыңнан
(Ш. Ж.). Қүдай біледі, айтңанына көніп,
айдауына жүрмегесін, ендігі жерде уысы
нан шығармай, тізгіндеп ұстап отыру
үшін мына комиссарды әдейі жіберіп
отыр (Ә. Н.).— Ау, мынау да бүліншілердің бірі ме? — Пристав Матвей Степановичтің уысында тұрған полицейді енді
ғана көрсе керек, мырс етіп күлген болды
(Ә. С.). Өзге жұрт болса бірден орындар
еді, ал мына Дошевский сынаптай сусып
уысында тұрмай, әбден зыңысын шығарды (Т. А.).
УЫСЫНАН ШЫҢТЫ Қолынан, билігінен кетті. Ел билеуден дәмесі бар ол
түгіл, өзіміздің уысымыздан шығып кетті
ел. Орнынан жұлып алып, отырғызу ке
рек. Емі сол ғана — деді Сайлаубек
(F. Мұс.).
УЫСЫНА СЫЙДЫ Барльіғы билігінде,
царауында болды. Бүкіл ауыл соның уы
сына сыйып отыр емес пе? (AT).
УЫСЫНДА СЫҒЫЛДЫ Билігінде, өкімінде, царауында цорлыц көрді. Неше
жылдар залымның Уысында сығылдыц,
Өзек талған кезінде Бетімізден ашылды
Мәңгі қара шымылдық (ХА).

У ІШКЕНДЕЙ АН ¥РДЫ [БОЛДЫ]
УЫСҢА ТҮСТІ Қолға ілікті, щармац- Дернен іші элем-жэлем күйіп-жанды. Сөз
ца» түсті. Хат жазған комсомолецтердің бірге, аңын үйлес, мінез тату, Тұрады сені
айтқаны рас болды. Ңұсайын қара мұрт- көріп көңіл тасып. Махаббат бізде болмай^
тың және оның сыбайластарының уысына жатта болса, Аһ ұрам у ішкендей ішім
түскен екен (Ш. Ө.). Мәлік деген уысца ! ашып (Ә. Тәң.).

Ү
¥ҒЫМ ЖАСАДЫ д и а л. ¥ғынды, цорытынды шығарды. Мұндай пікірді әлі де
талкыға салып, толық үғым жасау керек
{Ацт., Байғ.).
ҰЗАҒЫНАН ЖАРЫЛҢАСЫНІ [СҮЙІНДІРСІН!] а л ғ ы с. Жақсылығың көпке
созылсын, мэңгі жацсылыц болсын! Е,
байғұс, көңілің өмірінде бір көтерілген
екен, ұзағынан жарылцасын! — деді Қазыбек (Ә. Ә.).
¥ЗАҢ [¥ЗЫН] СОНАР Созьілған, бірбіріне үласцан. Әйтеуір, «ңұдай салды,
мен көндім» деген үзақ сонар, ңара жортуылга тәуір едік — дейді, Ербол ңалжың
айтып Абайиа (М. Ә.).
¥ЗАҚ [¥ЗЫН] СОНАРҒА САЛДЫ
[TYCTI] Таусылмас созбұйдаға салды,
Бұл жердегі мағына: эңгімеге кірісті.
Бөрібай Ержанға ұйқта десе де, әңгімегв
ңұмарткан түрі бар, үзьін сонарға түсіп
барады (Т. А.).
ҮЗАҢТАЙ ШУЛАДЫ Берекесі жоц істі, әңгімені пәтуасыз күйттеді. Ацыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып
сұранып, гылым тапқандардың жолына
неге салмайды екемізі... Жоқ, біз олай
қылмадык, үзацтай шулап, ңарғадай барқылдап, ауылдағы боқтыңтан ұзамадыі}
(Абай).
ҮЗАҢТАН ЖЕМ ІЛДІ Тоятты алыстан іздеді; өз төңірегінен жырац ізденді.
¥ЗАТЬШ ЖІБЕРДІ [САЛДЫ] Біраэ
жерге шығарып салды. Карпов әлі күліп,
сүйсініп отыр еді. Тұра берген Жәкеңнің
ңолын ұзаң сілкіп ңысты да, күлген бой
да Жәкеңді иықңа қағып, есігінен шъщқанша өзі бірге жүріп үзатып салды
(М. Ә.).
ҮЗЫН АРҢАН [АРКАУ], КЕҢ Т¥САУ Арцасын кеңге салу, жайбарацаттыща түсу ішғынасында. Қызмет арасында сыбай-оалтаңның реті болмагдн
соң, жайланып сөйлесетін уакыт табармыз деп аса ңұлқы да создай, үзын ар-

цау, кең түсаумен жүрген (М. Ә.). Игілік
би аңынды үзын арі{ан, кең түсаумен маңайынан ұзатпай, өрелеп ұстайды (Ғ. М.).
¥ЗЫНДА [¥ЗЫННАН] ӨШТІ, ҢЫСҢАДА [ҢЫСҢАДАН] КЕКТІ Бүрын-соңды кеткен ацы, бүрыннан ала көз болу
мағьінасында. Ағайын, үзында өшті, цысцада кекті емессің, бітім сұрап кісі салсам, бгщайыңнан келтірмейсіқ (М. Ә.).
Маңаштың үлкен баласы назалана сөйлед і: — Ау, ағайын, неге үндемейсің?
Үзыннан өшті, цысцадан кекті емес едік
ңой {Ғ. Мұс.).
ҮЗЫНДАҒЫ ӨШШ, ҢЫСҢАДАРЫ
КЕГІН АЛДЫ Бүрынды-соңды кеткен есесін, жаулыцтың царымтасын ңайтарды.
Керала дейтін кедей жігіт сонымен бір
жарым ай бойы тоғай ішінде қашып жүріп, бір бай емес, атыраптағы талай байлардың үйлерін өртеп, шетінен банкрот
қылыпты. ¥ зындағы өшінің, цысцадағы
кегінің бәрін алыпты (М. Ә.).
¥ЗЫН ЕЛДІҢ ҮЙІРІНЕ, ҚЫСҚА ЕЛДІҢ ҢИЫРЫНА КЕТТІ Көпке жария болды. Өзі сыйынган болысының көзінше
тепкілеп көк атты тартып алганың үзын
елдің үйіріне, цысца елдің щырына кетті,— деді Әлжан (Ғ. Мұс.).
¥ЗЫН ЕТЕК к ө н е. Әйел, цатын-цалаш деген мағынада айтылады. Нұржан
осынша ңұмартып соңынан ңалмағанга
мен сені ерге — ер, серіге — сері қатын
екен десем, сен де үзын етектің бірі екенсің ғой, тәйірі (С. М.).
¥ЗЫН ЖОЛДЫ ҢЫСҢАРТТЫ Алыс
жолды эңгімемен, эңгіме алаңымен жакын
етті.
IL¥3bIH ҢҮЛАҢ © ҮЗЬШ Ң¥ЛАҢТАН
ЕСІТКЕН ӘҢГІМЕ [СӨЗ, ХАБАР] Әркімнің айтңан лацап сөздері.
¥ЗЫН Ң¥ЛАҢТЫҢ АЙТУЬША ҢАРАҒАНДА Алып-цашпа сөзге көңіл бөлгенде.— Бір үйдегі он адамнан екеу, он
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жеті адамнан біреу ғана тірі ңалды ғой,—
дейді үзьт цұлацтың айтуына царағанда
(Ә. Әл.).
¥ЙҢЫ ҢАШТЫ [ҢАЛДЫ, ПІАЙҢАЛ
ДЫ, Б¥ЗЫЛДЫ] Тынышы қаиіты, бейбітцалпы бүзылды, цайгы мазасыз етті. Егер
саған түн сырлы күй тыңдаса, Мазаласа
жүрегің, үйцың кашса, Мен де солай төсекте дөңбекшимін, Оян, сәулем, мені ойла,
ұйқыңды аш та (3. Шүк.)- Мұнысы —
енді: «Сенің кесіріңнен үйцым калды»—
деген сөзді мұқаммен айтңаны (Б. М.).
Өзім де тарихи жануармын, жалқау. Далада жалңау аяңдасам да, казақ тарихының үйцысьін бүзбай, арқамнан түсіріп
алмай, атын жоғары ұстадым (М. Е.).

тың ңылығы кісі өліміндей ңылмысты жүмыс болып саналуға айналды. Ел үйытцыеын бүзып, орысңа шапканы үшін не
жаза істесе де рауа десті (М. Ә.). Ңара шығын алымы Бай, кедейге бірдей боп, Шаңыраңқа салығы, Ел үйытқысьі шайцалып, Дәулет судай аққаны (Д. Б.).
ҰҢСАМАСАҢ ТУМАҒЫР! Айнымай
цалған, аузынан түскендей деген мағынада. Үцсамасаң тумағыр! Жаман әкеңе
тартып сен де томырың болайын деген
екенсің (АТ). Ой, үцсамасаң тумағьірі
«¥ры Тобыңты, ұры ТобыктыІ» — деп Керей, Уақ зар қағады. Ңаршадай баласына
шейін ұры болудың жөнін жете біліп тұр.
Зар ңақпай қайтсін Керей, Уак! — деп, өзі
де күлді (М. Ә.).
ҮЙҢЫСЫ СЕРГЕК Өте сақ үйктайтьш,
¥ЛАРДАЙ ШУЛАДЫ Қым-қуыт боп
сәл сыбдырға оянып кететін кісіге айтыжылады; зар еңіргді. Айналадағы жарлады.
лы-сорлының бэрін үлардай шулатып
¥ЙҢЫСЫ ШАЙДАЙ АШЫЛДЫ ¥ш(ы- жатңан алым мен «қара шығын» пәлесін
сы бірден тарап кетті. Түн жабығын кате бұл Жігітектің кедей аулы да естіп жат
ре сығалаған таң сәулесі ңандай сұлу!— кан (М. Ә.). Айтылған күні кедей ауылдеді Аман. 5-йцысы шайдай ашылды дың қыз, бозбаласы үлардай шулап, Ңал(Ғ. Мұс.). Бүган шешім іздеп, әуре боп қаманның қара лашығы алдына жиналды
несі бар, егер де соңғы бір-екі уаі{иға (Ә. Нұр.).
түнгі үйцысын шайдай ашып, күндіз ди
¥ЛТАН БОЛДЫ Аяц асты болды; ifүректор кабинетінің әр бұрышынан сығалы ,’ цызметшісі болды. Бір атаң жұрт
лап, мазасын кетірмесе? (3. Ш.).
ұстаған Мәді сұлтан, Қарашы ңара қазағ$
¥ЙҢЫ-Т¥ЙҢЫ БОЛДЫ [ҚЫЛДЫ, болған үлтан. Шұбар төс, шынжыр балақ
ШЫҚТЫ] Астан-кестені шыцты; коксып, тұқымыңнан, Кеткен жоң бар мұсылман
кобырап калды. Түн ортасында тым-ты- уысыңнан (Ш. Ж.).
рыс жатқан жон жаңғырығып кетті. Ңа¥Л ТАП к ө н е. Әйелге айтылатын баперсіз келе жаткан жау бытырай жөнел- та-тілек.
ген жылқымен бытырап, үйцы-түйцы бал
ҰЛТАРАҢТАЙ ЖЕР Азғантай, болмады (С. С.). Тіпті ырзалығын да сұраған
бенде жоқ. Майбасар бұйырыпты да, ша- шы жер. Касеке-ау, бізге үлтарацтай ғана
бармандар кеп, жұлып-жұлып, үйкы-түй- жер тиді ғой, шекараны сәл кеңейтсеңіз
ңы. цып баспаналарын әкетіпті,— деді қайтеді? — деп жалынды Бекет (С. Ад.).
Абылғазы Абайға (М. Ә.). Бір аунағанда- Ңатын, әнеки үлтарацтай жерде жалғыз
ак үйкы-түйцысы шыцкан төсектің үстін- арпалысып жүр (М. Ә.).
де майлы бояу мен сурет салған холст
¥ЛЫ БЕСІН Түс ауып бара жатцан
жатқан (Т. А.).
кез.
ҰЙЫҢТАП ЖАТҚАН ЖҮРЕК Алаң¥ЛЫҢ БОЛСАҢ, КІШІК БОЛ Неғұрсыз, тыныш, жайбарацат көңіл. Үйыктап лым ірі (үлы) болсаң, соғүрлым кіші пейіл
жатцан жүректі ән оятар, Үннің тәтті бол. Бағың құтты болсын, баянды болоралған мәні оятар, Кейі зауык, кейі мұң, сын, ңарағым,— деді Бәтима,— бара ал
дертін ңозғап, Жас балаша көңілді жаң- май, ұятты едім. Өзің келдің-ау! «Үлыц
сы уатар (Абай).
болсаң, кішік бол» деген осы (Ғ. Мүс).
¥ЙЫҚТАП КЕТТІ Дүние салды. Ңарт
¥ЛЫҢ Т¥ТТЫ Дәрежесі жоғары; биік
баба өсиетін, ақтық сөзін айтып болды санады. Күтемін күндіз-түні тіке тұрып,
да, үйыктап кетгі (AT).
Алдыңа цол қусырып, құлдык ұрып. Ңұр¥ЙЫП ҢАЛДЫ [ТЫҢДАДЫ] Еліте, меттеп Апрасияптан артықшалап, Ертеберіле тыңдады. Дәулетиярдың сөзіне үй- кеш отырамын түтып үлыц (РД).
ып цалған жұрт осы арада ңайта көтері¥ЛЫҢ ¥РЫМҒА [ҮРІМГЕ], ҢЫЗЫҢ
ліп, әркімнің-аң делебесі козып бара ҢЫРЫМҒА [ҢЫТАЙҒА] ШҰБЫРСЫНГ
жатты (Т. А.).
[КЕТСІН, ЗЫТСЫН1] қ а р ғ ы с. Үрім-бү¥ЙЫТҢЫ БОЛДЫ Бас-көз болды, ба- тағыц бытырап, тоз-тоз болсын деген масы-цасында жүріп, жетекшілік, басшылыц ғынада. (Егер «ұрым» сөзін «Ңырым» тәетті. Міне, осы істердің бәріне комсомол різді топоним десек, онда «Үрім» немесе
ұйымы тікелей араласып, үйытцы болып «¥рым» (Византияны осылай атаған) сөзіне шүбырсын, кетсін, зытсын сөздері
келеді (ЛЖ).
қабаттаса айтылса, қарғыс ұғымын білдіҰЙЫТҢЫСЫН Б¥ЗДЫ [ШАЙҚАДЫ] реді. Ал«ұрым» немесе «үрім» — үрпаң,
Береке, бірлігін. кетірді; шырцын, бірлігін үрім-бүтад мағынасындағы сөз десек,
цашырды. Сөз сөйлене келе Жаңсылық- «ұлың өссе — ұрпағыңа, тұқымыңа; цы-
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зың өссе — шетке, алысңа» деген мағына
пайда болады, яғни шұбырсын, кетсін,
зытсын сөздері ңосылып айтылмаған жерде бұл фраза тілімізде жаіссы мағынада
қолданылады. Басқаша айтқанда, «¥лыңды ұяға қондыр, ңызыңды ңияға ңондыр»
деген тіркеспен мәндес келеді). Ңысңасы,
бір кездегі айбынды елдің дұшпандары
талан-таражын шығарып, үлын ұрымға,
кызын цырымға шүбыртады (I. Е.). Енді
аддап шаңырып алып, ак патшаға ұстап
бермек. ¥лыңды үрімге, цызыңды кытайға
зытырмац (Б. Аман.).
¥ЛЫ ОЙДА, КЫЗЫ ҢЫРДА Бытырап,
тарап кеткен деген мағынада айтылады.
¥ЛЫ СӘСКЕ Күн кәтеріліп, түс мезгіліне таянған иіаіf. Ер Шолаң, өнер кылар
осындайда, Жігіттен өнер шыңпае жүрген
жайға. Таң атып, үлы сәске болған кезде,
Түсірдім әрең айдап терең сайға (Б. Ш. Б.).
Кіші сэскеге дейін кызы тұрмайтын, үлы
сәскеге дейін ұлы тұрмайтын, тұрған соң
жүре тыңдайтын, шөп басын сындырмайтык, бір істі тындырмайтын үй екен (АӘ).
¥ЛЫСТЫҢ ¥ЛЫ КҮНІ к ө н е. Салтанатты, мерекелі үлы күн деген мағынада
айтылады. (Ескі жазба ескерткіштерде «хальіқ» деген сездің орныніа «ұлыс» сезі колданылған. Әлішер Науаидың шығармаларында, кейбір сөздіктерде, «Бабурнамеде»,
т. б. ескерткіштерде «ұлыс» сөзі халық мағынасында ңолданылады). Ол күнде Наурыз деген бір жазгытұрым мейрамы болып, наурыздама ңыламыз деп, той-тамаша кылады екен. Сол күнін үлыстың үлы
күні дейді екен (Абай). «Жаңа жыл келді,
ырзық келді» деп көктемде мереке — Наурызды жадыраған жайдарыльщпен карсы
алады. Сондыңтан да бұл күн ңұрметті,
адам үшін игілікті күн болып есептелген.
Ңазақ халқы оны үлыстың үлы күні деп
атаған (М. Е.).
¥ЛЫ Т¥С Шащай түс, тал түс. ¥лы
түске ұрынбай, Түн қатып жүріп, түс ңашпай, Тебінгі теріс тағынбай, Темір ңазыв
жастанбай, Қу толағай бастанбай, Ерлердің ісі бітер ме (М. Ө.).
ҰМСЫНДАЙ [МҮСІНДЕЙ] БОЛЫП,
ШІРКІН-АЙ, ӨНДІР ЕДІ д и а л. Сүлу,
сымбатты кісі туралы айтылады.
¥НДАЙ ИЛЕДІ Әбден көндіріп алды,
еркін би-леді. Мына бір тентекті үндай
илеп көндіріпті (AT).
¥ПАЙЫ ТҮГЕЛ Есесін жіберген жоқ,
өз есебі өзінде. Ңоңырңұлжа Байболатқа
берген калың малына үш тоғыз айыбын
ңосып алды да, үпайым түгел дегендей,
көкіректегі ызаны ішке түйіп ңала берді
(I. Е.).
ҰРАН-СҮРЕН САЛДЫ © ¥РАН ТАСТАДЫ [ШАҢЫРДЫ, ШАШТЫ] ¥рандап
айғайлады, дабыл цацты, жар салды. Ах
мет хан қалмаңты раңымсыздығына қарай
«мынау бір алашы болды ғой» депті,—
жан алушы болды дегеннің орнына... Со-
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нан соң хан, бұл атты қалмаң ңорыққаннан қойды ғой, енді сіздер шапңан уақытта «алашы-алашы» деп, үран-сүрен салыңыз деп бұйырады... (Абай). Ер жігіт ұран
тастағанда, Үн қоспай кім калады бастамаға. Әркімнің маі^саты да осы емес пе,
Теңделу маяк болған жаңсы адамға
(X. Ң.). Ңарсыласып екі топ, Іріктеді батырды, Ңалмақ согып барабан, Ңазаі$ үран
шацырды (Д. Б.). Кеңестің іздегені азаттық
тең, Адамдық ықтиярын қылмаңшы кең,
Ескеріп, есепке алып, үран шашып, Дәл
мұндай ілгеріде болып па ең? (Ә. Тәң.).
¥Р ДА ЖЫҢ Әпер бакан, эумесер; ка
ра күш иесі. Бірі қырт, бірі дарақы маңтаншаң, бірі үр да жыц даңғой атанганда,
осындай көп жиын үстінде масайып, оспадарлық ңылам деп, сондай атақ алатын! —
деді (М. Ә.). Кәлен Ңұдаймендені ңақ бастан тартып жіберді де, сырт жағынан келіп ңалған жігіттерге жалт қарады. Олар
осы ауылдың кіл өңшең ңарулы, үр да
жыц жігігтері екен (Ә. Н.).
¥РТ ЖІГІТ © ¥РТТЫ АДАМ Мінезі
томырыц, бір бет адам туралы айтылады.
Асқар үртты адам (Сем:. Аңе., Көкп.,
Абай). Манадан үнсіз отырган Сайлаубек
бұл сөзден кейін шарт сынды: — Шақырып
кел Аманды,— деп, күж етті Байболға.
Сөзге олақ, үрт жігіт болатын (Ғ. Мұс.).
ҰРТТАП ІШІП, ШАЙҢАП ТӨКТІ Бүл
жерде ішіп-жем мен тәгіп-иіашып жүруді
айтып отыр. Рас, стилягтар туралы кекесін
өлеңдер кітапта кездеседі. Бірақ кейбір авторліар жұмыссыз кезбелік пен мода кууды бір ұгым деп ңарайтын сияңты. Содан
барып, кезбенің азып-тозған түрін көрсетудің орнына, ұрттап ішіп, шайцап төгушілік миссиясын артығыраң суреттейді. Бұл
шындықка сэйкес келмейді (ЛЖ).
¥РТЫ МЕН М¥РТЫ БІРДЕЙ МАЙ
БОЛДЫ Әбден іиііп-жеп, ыкылыц атты,
аузы-басы майланды. Алпыстай ауыз жаппай ашылып, үш жүздей салалы саусақ
етті сығымдап, сорпасын тамшылатып,
үрты мен мүрты бірдей май болған топшыларды көресіз (С. Төл.).
¥РТЫН АЛЫП, МҮРТЫНА ЖАЛҒАДЫ Жетпегенді еппен, цулыцпен жалғастырғанда айтылады.
¥РТЫН КӨПТІРДІ Менменсіді, кеудесін керді. Көтере берме бұтыңды, Көптіре
берме үртыңды, Күндердің күні болғанда
Өзіңнен мыкты жолықса, Ту сыртыңнан
жармай алар өтіңді (М. Ө.).
¥РТЫ СОЛДЫ [СУАЛДЫ] Жүдеді, збден арыды. Сағитқа тілеулестердің бірі —
анау отырған ашаң, арьіқ жүзді, бет сүйегі
шошайған, үрты солған, үшкірлеу мұрны
жылтырай сойдиған Бейсен (М. Ә.). Құдағи жүр тырысып, екі үрты суалып (К. Ә.).
Жетібай қас-қабағын жиырып, үрты суа
лып, тантып, бет алды сөйлеп тұр (С. О.).

¥РУ -БА РУ
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¥РУ-БАРУ БОЛДЫ Түсіністі. Бұл бала
өкеуміз ұру-бару болдыц (АТ).
ҰРШЫҢТАН [И1РД1] ҮЙІРДІ Дөңгелентіті ала жөнелді. (Мұндағы мағына —
жұртты ңаратты, игеріп алды). Асан шұғыл бұрылып, жүгіре басып жиекте тұрған
машинаға келді. Қимылы сөлекет. Жұртты үршьщтай үйіріп, киіп-жарып барады
(Т. А.). Актамак қанша ашьщпын, әзілшілмін, маңайласқан еркекті үршыцша иірем
десе де, бұл сөзімен жақын отырған қонағын алыстатып алды (Ғ. Мұс.). Жүріс-тұрысыңда балаларға тән ерекше бір шапшаңдьщ, ойнакылық бар осы ңыз өзінің
үршыцша үйірілген шапшаң ңимылынан
ұялғанеып, дереу төмен дарай койды
(М. И.).
¥РЫҒА Ң¥РЫҢ БЕРДІ Қарақиіыны
цолдап, дем берді. Цүрыц бердің үрыға.
Момынды алдың ңырыңа, Малсыздарды
таптадың, Малдыларды жаңтадың (Д. Б.).
¥РЫ КЕППЕ ҢАУ БӨРІК Дегенін істететін зорлыцшыл, барымташы туралы айтылып тұр. Мына қыздың ңайыны ұры
кеппе цау бөрік... еді, айтңанға көнбейді.
Әкеңнің тірнектеп жиған аз дәулетіне кесір кыласың ғой, түгел ңалдырмай шауып
әкетеді і(С. Б.).
¥РЫН КЕЛДІ [¥РЫН БАРДЫ] Ө
¥РЫН ЖІБЕРДІ к ө н е. Айттырған кызға
тойдан бүрын күйеудің жеңгелеріне деген
сыйлыцтарын алыті, цыздың аулына жасырын келу (бару, жіберу) мағынасында.
(Мұны кей жерлер «ірге көру» деп те атайды). Ңайныма қарға мініп ұрын бардым,
Ңұрбыдан өзім қатар бұрын бардым. Айғырын шегірткенің ұстап мініп, Алдында
кайын атамның қырындадым (ҢЕ). ¥рын
келген. күйеу ңайда, Жесір і{айда тіл өтпее? Жендетті көрсет көзіме, Желіккен
басты кім веспес! (Ақтанберді). Бұл тараптағы ңазақтың Алшынбайдан үлкен
аруағы жоқ. Сондай ауылға бала ңайындату, әсіресе үрын жіберу осал кам емес.
Мал-дүниенің барлығынан да көп үлес,
мол шығын шығару керек (М. Ә.).
¥РЫНЫҢ АРТЫ ҢУЫС Ө ¥РЫНЫҢ
К...І ҢУЫС Қылмысты адам сезікті болады, бетінен иііркеуі кетпейді. Болмаса үрының арты ңуыс деп, өзім сезіктеніп отырмын ба? (Б. Тұр.).
ҰСҢЫНЫҢ Ң¥РҒЫР1 ң а р ғ ы с . Су
ры, түрпаты келіспеген кісіге айтылады.
ҰСТАҒАННЫҢ ҢОЛЫНДА, ТІСТЕГЕННІҢ АУЗЫНА Кім көрінгеннің иелігінде.
¥СТАҒАННЫҢ ҢОЛЫНДА, ТІСТЕГЕННІҢ АУЗЫНДА КЕТКІР! ң а р ғ ы с. Кім
көрінгеннің, кім болса соның жемі бол!
¥СТА КӨРГЕН БАЛА Тәлім-тэрбие
көрген бала (Шығ. Ңаз., Зай.).
¥СТАРАНЫҢ ЖҮЗШДЕ ОТЫР Өге
циын, ңысылтаяң жағдайда цалу туралы

айтылады. Үстараның жүзінде отырған
Ләззат мұның қандай күлкі екеніне түсіне
алмай, жүрегі алып ұшып барады (Т. А.).
¥ТЫРЛАСЫП СӨЙЛЕСТІ д и а л. Кезектесіп сөйлесті. Ой, қарақтарым, үтырласып сөйлессеңдерші! (Ң. орда, Арал).
¥ТЫРЛЫ ЖЕРІН ТАПТЫ [КҮТТІ,
ТОСТЫ] Қолайлы кезін, үтымды сәтін
пайдаланды. Иван Митрофановичтің соңғы жылдағы пайда болған мінезі — сөйлеп
тұрған шешеннің сөзін еңкейіп, құлаң түре
тыңдап отырады да, үтырлы жерін тауып
арасына кіріп кетеді (Т. А.).
¥ШАН ДАРИЯ [-ТЕҢІЗ] Көз жеткісіз,
үшы-циыры жоқ, орасан көп. Батысым —
байтам Украина, Гүлдөнген бакша, гүлімсің. Солтүстік — ұлы мұхитым, ¥ шан да
рил шегімсің (Жамбыл). Үиіан теңіз ңалың
қар, Жерді басып жабады. Шұнақ аяз жалаңаш Екі санын сабады (С. С.). Соғыста
жеңетіндігімізге сенімділігін Жұбан Молдаіғалиев: «Жеңеаміз, жеңіс— совет адаім
аты. Біздерміз — азат етер адамзатты. Сенемін ұлы дана — партияға, Халқыма
үиіан теңіз мол ңайратты»,— деп жазды
(С. М.).
¥ШАҢДЫ САЙЛА Сыйға лайыцты
сый қайтар деген мағынада айтылады.
Біреудің төсін жесең, Өзіңнің үиіаңды сайла (Мақал).
¥ШАР БАСЫ Таудың, шоцының ең
биік төбесі, шыңы. Бөктер куып, Щучьеге
беттеп, терістікте орларын жолға түспей,
жорыкшылар әдейі төтелеп, поселкенің батыс жағындағы көк төбенің үшар басына
қарай тіке тартты (М. И.). Таудың үиіар
басы мен оған жалғас жаткан жыкпылжыраларында қар бар. Етегі көк жасыл,
тоғай болса керек. Белдеулік тұсын ңалың
тұман орап алған (Ө. Қан.).
¥ШАРҒА ҚАНАТ ЖОҢ Аңсау, тағат
таппай күту мағынасында айтылады. Ңуанынгтың шегі жоқ. Енді мұны тезірек елге
жеткізгенше Майсада үшарға цанат жоц
(А. X.).
¥ШАР КӨЛІ, ҢОНАР КӨГІ ТАРЫЛДЫ Бүл жерде мекен еткен жері тарылды
деген мағынада айтылып түр. ¥шар көлін,
цонар көгін тарылщан бір жағдай, ол —
дэл хіандық жерінің ортасында, Торғай
өзені мен ¥лытауда, патша үкіметінің үлкен бекіністер сала бастағаны еді (I, Е.).
ҰШАРЫМДЫ [¥ШАРЫН] ЖЕЛ, ҢОНАРЫМДЫ [ҚОНАРЫН] САЙ БІЛСШ
[БІЛЕДІ] Белгілі түрағы жоқ, басы ауған
жа>цца босып жүру мағынасында. Қайда
барып, ңайда жүрерімді әркім білмейді.
Дұрыс айтасың,— деп Бөрібай басын кетеpin алды. Ңаңбақта ерік жоц. ¥шарымды
жел білсін, ңонарымды сай білсін — дейді
і(Т. А.).
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ҮІІЩАН Қ¥С, ЖҮГІРГЕН АҢ Қыбыр
еткен жан-жануар. Бұл кемпірдің і{арамағындағы жерден ушкан цус, жүгірген аң
өте алмайтын (ҢЕ).
ҰШҢЫННАН ӨРТ ШЫҒАДЫ Болмашы нэрседен зор шатак туады деген мағынада. Ушцыннан әрт шығатынын мен баяғыда білгем! Өзің ғой, болмай жүріп, өршітіп алған,— деді Ораз (М. И.).
ҮІІЩЫНЫ ТИЕДІ Бүл жерде кесір
шарпуы іліп кетеді деген мағьінада.
Жаңындасаң, үшцының тимей цалмас,
Жаманның кесапаты — жайнаған шоқ
(А. Қор.).
ҮШТЫҒЫ ТҮГІЛ, ПҮШТЫҒЫ ДА
ЖОҢ Ештеңесі де жоц, аты түгіл, заты да
жоц.
ҮШТЫ-КҮЙЛІ [ҮШТЫ-КҮЙІМ] жоҒАЛЫП КЕТТІ Зым-зия цүрып кетті, цас
пен көздің арасында жоц болды. Бізде
жаздыгүні жүз елу ат болды. Осы күні
жүзге жетпейді. Осы ңалғанның қырңы ңара каптал, қырңы жауыр, қалғаны көтерем, өзгесінің үшгы-күйлі орны жоц
(Ғ. М.). Жәмидің жай жапсарын біліп келуге Бөкібайды жібердік. Тез барып келе
қояйын деп кеткөн. Бәкібай үіиты-күйлі
жоғалды (С. О.).
ҮШЫҒЫНА ШЫҒА АЛМАДЫ Шетішегіне, санына жетпеді; аяцтай, түтітей,
барлай алмады. Күреңбай Нұртайдың кейінгі кездегі оқыс өзгергея осы құбылмалы
мінезіне ой жүгіртіп еді, біраң оның да
үшығына шыға алмады (С. О.).
ҮШЫ-ҚИЫРЫ ЖОҚ Шеті, шамасы.
аумағы көз болжамсыз. Олардан асңан
соң, үшы-циыры жо%, шұбалған құба жондар, шөбі сүйық, шалңыған ңиырсыз, бетпаң далалар (С. С.).
ҮШЫП-ҢОНДЫ © К...І ҢОНЫС ТАППАДЫ Байыз таппай, түрацтамай жүрген
кісі туралы айтылады.

¥ЯТТЫ

нақтарды жақсы күтеді. Сонда Ңазыбек
«әйелі мұкдай, мұның ері қандай екен?» —
деп тамашалап, жүре қоймаы отырғанда,
үйіне ері келеді. Қараса, ері үя бөріктеу
ғана кісі екен (ШС).
¥ЯЛЫ БӨРІДЕЙ © ¥ЯЛЫ [КӨКЖАЛ]
ҢАСҢЫР Бірге, тобымен жүрген, тізе косцан, алып соғар, дырдай деген мағынада
айтылады. Ағыбай тез ашуланса да, тез
ңайтты.— Жә, ңышымаған жерімді ңасымай, жайыңа отырі Ал ңотан аңдыған үялы бөрідей тізе ңосып қайда бара жатырсыңдар? (I. Е.).
¥ЯСЫН Б¥ЗДЫ 1. Әйелді ерінен ажыратты, біреудің семьялъщ түрмысына бүлік
салды. «Күйеуінен айрылысыпты» деген
сөзге Балуан тіпті елегзіді. Біреудің үясын
бүзып, енді не болсаң, ол бол деуім ерлігіме сыя ма? (С. М.). 2. Бірлігін, ынтымацтығын бүзды. Алыс-жаңын қазақтың бәрі
қаңғып, Аямай бірін-бірі жүр ғой аңдып.
Мал мен бактың кеселін үя бүзар, Паруардигәр жараткан несін жан қып (Абай).
ҮЯТҢА ҢАЛДЫ © ¥ЯТ АРҚАЛАДЫ © ҮЯТТАН АТТАДЫ Өз атыма кір
келтірді; үятты жнып койды. Жаман жігіт
жолдасын жауға алғызар, өзін үятца цалғызар (Ө. Т.). Талапсыз, баңсыз мен сорлы,
Еріксіз аттап үяттан, Ңорлыңңа көндім
бұл құрлы, Байқалар халім бұл хаттан
(Абай).
ҮЯТТАН АТТАП КЕТЕ АЛМАДЫ Арнамысты сацтады.— Дәулетті қиып кете
алмай жүр-ау онда?— Жо-жокІ Казакы
дэетүр, үяттан аттап кете алмай жүр. Нэзік әйел түгіл, тепсе темір үзетін шақта
олардан асып болдың па?—деді Аман Таймасңа (Ғ. Мұс.)¥ЯТ ТИДІ ¥ят болды, үят келтірді.
Мұның өзі оларға үят тиді (Қ. орда, Арал).
¥ЯТТЫ ШҮБЕРЕККЕ ТҮЙДІ Ар-намысца нуцсан келер істен шімірікпеді.
Біраздан соң күйеу-кұдалар аттарына мін¥Я БӨРІКТЕУ КІСІ Тартыншацтау, ді, мал алып ңайтатын ауыл адамдары да
именшектеу, орташа ғана деген мағынада. үятты шүберекке түйіп, Айшаның шешесі
Ерінің үйде жоғына і{ярамастан, әйелі ко- Саликамен бәрі аттарына мінді (С. С.).
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ҮЗНІ-ЖҮЛЫП БАРА ЖАТҢАН БүліҮБІРЛІ-ШҮБІРЛІ
БОЛ!
б а т а-т іл е к. Бала-шағаң мол болсын, үрім-бұха- ніті, бүзылып, цираған. Әзір әкесін жүбату
үшін ғана іайтлайды. Өзінің көңіл сенімі
ғың мол болсыні
мегдетіп, үзітг-жұлып бара жахцан
ҮДДЕСІНЕН [ҮДДАСЫНАН] ШЬЩТЫ солай,
еш нәрсе жоі{ сияқты (М. Ә.).
Бұл жерде мақсатты, ліағыналы жерден
шығу мағынасында. Өлеңді айтпақ түгіл,
ҮЙГЕ ТҮСТІ д и а л. Түрмеге хүсхі,
ұға алмайсың, Айтсаң да үддасьінан шыға абацхыға жабылып цалды. Біз ағайынды
алмайсың. Сен білмейді екен деп айтпасын үшеуміз де үйге хүсіп калдың (Ң. орда,
ба, Неге мұнша сіресіп кұп алмайсың? Арал).
(Абай). Ңай өгіз шаһар жасап, құрал жаҮЙДЕН АТТАП ШЫҢПАЙДЫ Боеағасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылың, шеберліктің үддесінен шыгарлыц қи- дан ция басып, сырхца, царыс жерге бармайды. Селби кілемін токып бітіруге жасыны бар (Абай).
кындады. Ол үйден аххап шыцпайды, ңоҮДЕРЕ КӨНІТІ [ТАРТЫП КӨНІТІ] наққа шаңырған жерге бармайды (ЛЖ).
Белгілі бір коныска аз тоцтап, түгел цопарыла көшті. (Кейде тынымсыз көшу мағыҮЙДІ [ҮЙ-ШІІН] БАСЫНА КӨТЕРДІ
насын да білдіреді). Тау селіндей күңірене, Даурьіғып кеххі. Балыкшылар үйді басына
Қыр желіне ескектей, Көшкен елдей үдере көхеріп, әлі дуылдап жатыр (Ә. Н.).
Келді дауыс алыстан... (I. Ж.). Ңошқардың
ҮЙ ЖОҢ, КҮЙ ЖОҚ ө ҮЙСІЗ, КҮЙтүспей күйегі, Айғырдан бөліп биені, УдеСІЗ ЖҮРДІ Баспанасыз, күхім-күйі болре тартып көиікенсіц (Д. Б.).
маған кісі хуралы айтылады. Балаға барҮЗЕҢГІ БАУЫ АЛТЫ ҢАБАТ ЕКЕН ған екен жалдануға, Жалдайтын бай шьщТәкаппар, өр көкірек, менменшіл кісі хура пайды мұны алуға. Мұндайдан «үй жоц,
лы айтылады.
күй жоц» ңорңады әр кез, Ңиын деп қаша
ҮЗЕҢГІ [ҮЗЕҢГІЛЕС] ДОС [ЖОЛ- қалса тауып алуға (Б. Өт.).
ДАС] Үзаід мерзім істес болған, тұрғылас,
ҮЙ ЖОЛДАС Жан серік. Шыраңтар,
сырлас кісі хуралы айхылады. Бірге жол
жүріп, ыстық-суыкіы бірге көрген құр- ынталарың «менікінде», Тән кұмарын ізбы.— [Ол] жақсы генерал. Өзім де оны- дейсің күні-түнде, Әділеттік, арлыльщ, мамен көптен бері үзеңгілес доспын (Ә. Н.). хаббатпен. Үй жолдасың қабірден әрі өтОлар — оның ұстазы Мәлік, үзеңгілес жол- кенде (Абай).
дасы Балтабек (Б. Мом.).
ҮЙ КҮШІК 1. Үйден царға адым шыкҮЗЕҢГІ ҢАҒЫСЫП КЕЛЕДІ Қаз-кахар пайтын, үнемі үйде жүрехін кісі. Құлағың
жүру мағынасында айхылып хүр. Мынау түрік, тармағың көп ңой, айта отырсаңшы
үш ауданның екеуі (міаңта тапсыру жөні- біздей үй күшікхерге,— дейді Маңаш
нен) кезек озысып, тайталаспен анық үзең- (Ғ. Мұс.). 2. Ихаршы мағынасында. Неше
гі цағысыті келеді (М. Ә.).
жылдан еңбекші тапты кұлданып, әлсіз,
ҮЗІЛІП КЕТТІ Өлді, жан тзсілім цыл- мешеу елді отарланып келгөн азуы алты
ды. Ңазір Абай Шұбар мен Ысқақтан бөлі- қарыс капиталды, капиталдың цол жаулыніп, Баймағамбет екеуі бон, Әбіштің мара ғы — патшаны, патшаның үй күшігі төрелы отауының сыртына кеп, жаңа аттан лерді жермен-жексен қылған Октябрь онға
түскенде, Мағыш үзіліп кеххі (М. Ә.). Үл- келді (С. М.).
кен, өткір кетпен жүзі Алуаның басына .
ҮЙ КІСІСІ Үй-жайға ие әйел туралы
терең батып, дегенін істеген екен. Сол ара
айтылады.
да өліп, үзіліп кеххі (М. Ә.).
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ҮЙМЕ-ЖҮЙМЕ БОЛДЫ Вір жерге
опыр-топыр боп топталып жиналды. Ңыстау түрлері әлі де баяғыдай үйме-жүйме
болғанмен, отырықшылыкңа бейійгделіл
қалып еді (Ғ. М.). Лап қойған халық есік
алдына үйме-жүйме, ұмар-жұмар боп бар
са да, алдынан жер жарылғандай аңтарылып тұра калды (Ә. Н.).
ҮЙРЕКТЕЙ ЖҮЗДІ, ҚАЗДАЙ ҚАЛҢЫДЫ Өмірдің цызығын көрді, емін-еркін
шаттыцта өмір сүрді. Рақат өмірде цаздай
цалцып, үйректей жүзіп жүрміз, міне
(ЛЖ).
ҮЙРЕК ҮШЫП, КАЗ ҢОНДЫ Мол сулы жер туралы, еркін өмір жлйында айтылады. Ңұлазыған далаға, Ңұладын тұрмас байласаң, Айдын шалқар көл болса,
Үйрек үшып, цаз цокар і(Б. Ө.).
ҮЙРЕНШІК ИТТЕЙ ЖҮМСАДЫ Қол
бала ңылды, дамыл бермеді. Азғын, құзғын адамды үйреншік иттей жүмсаған,
Жасуындай иненің Жарық тапса ңол салған (Жамбыл).
ҮЙРЕНІСКЕН ЖАУ «Ет өлді» болған,
ежелгі дұшпан. Үйреніскен жау атыспақца. жақсы (Мақал).
ҮЙРЕНІСКЕН ИТ к е к е с і н. Ежелден бірін-бірі білетін цатар адам деген
мағынада. Е, бұлар сыр мінез үйреніскен
ит емес пе? (AT).
ҮЙРЕНІСКЕН ¥Я Етене болған шацырац, өскен, туған үй. Ңанікей: Ажар мен
сен жер қып кеткен елден кеп отырмын.
Үйреніскен ұясын аяр бар ма, жоң па,
жауабын айтсын,— дейді (М. Ә.).
ҮЙ ТІКТІ д и а л. Үйге ие болды, орналасты. Ол үй тіге салды (Орын., Дом.).
ҮЙТІП ЖЕДІ [ЖІБЕРДІ] Талап, жеп
цоя жаздады; лсанын жаппарға таяды,
элек-шэлегін шығарды. Жәукенің қолынан келсе, алдымен осы Сержанның ұрпағын үйтіп жер еді-ау (М. Б.). Үстап ал да,
үйтіп же! (М. Ә.). Ә, арман әрі, көп шуылдақ, жынымды келтірмей! Үйтіп жіберерсің сен мені! (М. Ә.).
ҮЙІҢДЕ ШЫМЫЛДЫҒЫҢ ЖЕЛБІРЕП
Т¥Р МА? Үйіңде жас келіншегің күтіп
отыр ма деген мағынада асығып-аптыццан кісіге айтылатын әзіл.
ҮЙІҢ КҮЙГІР! ң а р ғ ы с. Отаның бұзылғыр деген мағынада. Түу! Мынаның
бәрі іркілдеген ісік екен ғой. Алда үйің
күйгір-ай? Түу! Ойбай-ай! Ңұдай-ай! Обалай, ит-ай! (I. Ж.).
ҮЙІҢНЕН ИТ ЖАЛАНЫП ІДЫҢПАЙДЫ Барып тұрған сараң, ешкімге түк бермейтін адам туралы айтылады. Бәсеке,
мал-жануар басқа бітер, Ңына шөп секілді
ол тасқа бітер. Үйіңнен ит жаланып шыцпайтұғын, Өзіңдей жатып ішер насқа бітер (Ш. Ңұл.).
ҮЙІҢНЕН ҮРКШ ШЫҢҚЫР! қ а рғ ы с. Қуғын, түрткі-түртпек көргір!
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ҮЙІҢНІҢ ТӨБЕСІНЕН КҮЙКЕНТАЙ
ЕБЕЛЕКТЕГІР! қ а р ғ ы с. Кім-көрінген
басынып, әркім мазац еткір!
ҮЙІР АЙҒЫРЫ Үйірдегі биелерге ае
айғыр.
ҮЙІР БОЛДЫ 1. Бауыр басып, үйреніп кетті; төңірегінен айналсоцтап шыцпай цойды. Жамбасың үйір боп кетер,
Жастығы ңатты төсекке. Ңаншама жақсы
сөз айтсаң, Алмайды оны есепке (М. Сұл.).
2. Қүмартты, цызыц көрді. Шәңгерей өлең
сөзге жас кезінен үйір болса керек (3. А.).
ҮЙІРГЕ ҢОСЫЛДЫ Адам цатарына
келді; цатарға, тобына ілінді. Ңұр шулаудан не өнеді,— деп, Махамбетшеге фара
ды. Болар іс болды, аға. Дереу көшіңдер.
Жалғыз қалам. Мынаны адам етіп, үйіріне цосам (Ғ. Мұс.). Врачтардың айтуынша, суға тұншыққаннан оның өтіне зақым
келді ме деген хауіп бар, оның үстіне,
мұздай суға сүңгіп шыңңандықтан, өкпесі бөртіп ісінген, сондьщтан сыркаттың
үйірге цосылар-цосылмасы екіталай (С. М.).
ҮЙІРГЕ ТҮСТІ [ТҮСКІСІ КЕЛД1] Бұл
жерде дау-дамай, талас-тартысқа араласу
туралы айтылып тұр. Аздан кейін Мөңкө
тағы да аяң астынан мінез шығарып, Еламанды таңымынан басып қойып,— көрдің
бе, бала! Азуы пышақтай, арңасы ошақтай ағаларың, эне, анау. Үйірге түскісі
кеп жүр. Ертеңгі күні кұтпан айғырдай,
ел шетін торып, азынап шыға келер әліак! — деп босаңдау ғана лекіте күлді
де,— жә, мен кетейін,— деп түрегелді
(Ә. Н.). Бұрынғы жуандар ел ішінде әлі
де болса үйірге түсіп айғырлық істеп
жүрғенде, бір есептен оларға ара-тұра
осылай тізесін батырып койып отыратын
біреулердің де өз арасында болғаны дұрыс шығар-ау (Ә. Н.).
ҮЙІРДЕН АЙРЫЛДЫ Өзімен цатар
өскен жора-жолдастардан ажырады, адасты, өз тобынан кетті. Егіл де тегіл екі
көз, Жу жалынды күйдірген, Азына, азына, азына, Айрылған соң үйірден (I. Ж.).
ҮЙІРДЕН ШЫҢПАДЫ Ңауымның айтцанын істеді, көпшілік топтың ойынан,
ұйғарымынан шыцты. Ңанша айтканмен,
естияр бала емес пе, тулап-тулап үйірден
шъщпай цойды (AT).
ҮЙІР ҢЫЛДЫ 1. Әуес етті. Ғылымбілімді әуел бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлыңпенен, яки алдауменен үйір цылу керек, үйрене келе өзі
іздегендей болғанша (Абай). 2. Бойына
жацын тартты. Ит еркелеп үйренсе, ауыз
жалар, Сөз көп і;ой қыз балаға киқаңдаған, Жаманды жаңсы көрме, үйір цылма,
Зарар бар жылы сөзде бипаңдаған
(А. Қор.).
ҮЙІРСЕК АТТАЙ Бір үйге я ауылға
келе бергіш кісі туралы айтылады. Үйірсек аттай бүрсеңдеп ауылдан шыңпай
койды (AT).
-
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ҮЙІРІМЕН ҮШ ТОҒЫЗ Олжа көбейсін деген мағынада (АС). Ңұсы да, иесі
де ңоразданар, Алпыс екі айлалы түлкі
алғанда, *Үйірімен үш тоғыз» деп жымыңдап, Жасы үлкендер жанына байланғанда, Сілке киіп тымадты, насыбайды,
Бір атасың көңілің жайланғанда (Абай).
ҮЙІРІН СҮЙЫЛТТЫ Айнала-төңірегіндегілерді мүйіздеп сыйғызбады, мацына жолатпады. Тістеуік айғыр секілді,
Үйіріцді сұйылтып, Тай-ңұнанды ңуғансың (Д. Б.).
ҮЙІРІН ТАПТЫ Өзі ескен ортаға цосылды. Адасқанның айыбы жоқ, ңайтып
үйірін тапцан соң (Маңал).
ҮЙІРІП АЛДЫ [ӘКЕТТІ] Васын айналдырды, сөзге еліктірді, дөңгелентіп ала
женелді. Ңызды тезірек үйіріп алу жігіттіктің, тіпті ерліктің белгісі саналатын
(Т. А.).
ҮЙІ СЫНЫҚ Әйелі жоц еркек туралы
айтылады. Саласың «не пайда?» — деп
бойыңды алыс, Ілмесем ұмтылғанда маған намыс, Молдаңды үйі сьіныц деп кемітесің, Әр жерде болып жүрсе ңызға таныс
(М. Б.). Әрине, тағдыр жазса, ңұдай салар,
Мойныңды ңұдай салса, бұрай салар, Әкеңе бір жарым қыз ңұнын берсем, Үйі сыныц күйеу де үнай салар (М. Б.).
ҮЙІ ТҮСТІ Үйленді деген мағынада.
ҮКІМ АЙТТЫ [ЖҮРГІЗДІ, ҚЫЛДЫ]
Билік сезін, шешімін жариялады, бұйрыц
етті. Онан соң, өзіне қараған бүтін ел-жұртын жиды да, үкім айтты (ЕТ). Күнікейді
аламын деп үкім цылған, Еш қайрат қыла алмады жиылған көп (БЖ). Елге келген соң таранып, тыныштанып, көңілі
ңош болған соң, тағында отырып хан
үкім цылды: «Сод жауды бұзып алған батырды тауып, маған алып келіңіз!» — деп
(ЕТ).
ҮКШІ ЖҮРДІ Айтцаны болды, дегені
орындалды. Тағы айтам, тыңдайды деп
айтам: үкімің жүріп тұрғанда, халың
ішінде бұғалығыңнан шығып жүрген ана
Кәлен, Еламан, Сүйеу шалдарды шеңгеліңде сығып ұста (Ә. Н.).
ҮЛДЕ МЕН БҮЛДЕГЕ БӨЛЕНДІ
[ОРАНДЫ, КИІНДІ, МАЛЫНДЫ] Не
кием, не іиіемін демеді, ырыска кенелді,
төрт түлігі сай болды. Домбыраны колға
алып, Жыр жырладым, сайра дым. Үлде
менен бүлдеге Киінгендей секілді, Он екі
одаң — Ұлы Отан, Жүрегі бір аймағым
(Н. Б.). Поселка іші қыз-келіншек. Көңілді жігіттер әзілдейді. Сыңғырлаған күлкі.
Міне, үлде мен бүлдеге малынған бір топ
қатын — сары тіс сака ңатындар (А. Т.).
ҮЛКЕН ЕСЕППЕН ЖАСАДЫ Белгілі
бір пікірмен істелді, алдына зор мацсат
цойды. Игілік осы үйді үлкен есеппен жасатып еді. Сонау Еділ бойындағы Санды-

бай үйшіге он ңұлынды бие беріп үйдің
сүйегін жасатты (Ғ. М.).
ҮЛКЕН ҮЙ * к ө н е. Үлкен ата, кәрі
әже отырған үй (Бәйбіше отырған үйді де
«үлкен үй» деп атаған). Әпкеме айтайыншы,— деп тағы бір жас қатын жеңге де
үлкен үйге (Зере отырған үйге) қарай
ұмтылған (М. Ә.). Тоғжан жатқан үйді
ойша іздеді. Сүйіндіктің үлкен үйіне жақын тұрған кішілеу аң үй бар (М. Ә.);
кіші үй деп тоцал (кіші әйелі) отырған
үйді атаған. Сүйіндіктің үлкен үйіне жакын тұрған кішілеу аң үй бар... содан әрі
алты ңанат үй тұр. Кіиіі үй сол болуға
лайың (М. Ә.). Үлкен үйдікі ортада, кіиіі
үйдікі ңалтада (Маңал). Үлкен үйдегі
күлсе, кіиіі үйдегі ыржияр (Маңал); отау
үй ержеткен баланың үйленіп, өз алдына
түтін түтеткен үйі. Оны келіннің отауы,
келіннің отау үйі. Үлісен [кіші] отау түрінде де атай берген.
Тілімізде үйдін бұдан баска мынадай
түрлері бар: ңараша үй — дәулеті шағын
кісінің не үлкен үйге цызмет істейтін кедей-кепиіік, көрші-цолаң үйі. Қарның
ашса, цараша үйіңе шап (Мақал); ңара үй
көбіне цазан-ошац, ас-аукат түратын үйді
[шошаланы\ осылай атаған. (Дәулеті шағын кісілер де жылдың күз, кыс айларында осындай үйлерін тігіп отыратын бол
тан); боз үй дэулеті орта цол кісілер үйі;
қоңыр үй. Дэулетті кісілердің күзге ка
рай тігіп отыратын үйі. (ЬСейін осы щоңыр үйі» «кара үйге» айналып отырған).
Абай мен Әйгерімнің бүл кезде тіккен
үйлері «цоңыр үй» деп аталады (М. Ә.).
Бұрынғы кезде үлкен үй иесі дәрежелі
я атақты кісі болса, ондайда үлкен үйді
ақ орда, алпыс [токсан] басты ақ орда
деп те атаған. Тоцсан басты ак орда тонамай ие болмасам (АЭ); аң отау — атацдәрежелі кісінің «кіші үйі», немесе баласына тіктірген отау үйі; ак; ауыл — цара
ша үйлі ауылдан бөлек, оцшау отыратын
шымцай ац үйлі бай ауыл. Ац ауылдың
сәні жоқ... Тартңан желі болмаса (Д. Б.).
Дәулетке, шаруа жайына қарап тігілетін өзге де үй түрлері бар: жарты [кара]
лашыд — кереге цанаты екі-үштен аспайтын, цысца уыц, тар шаңырацты үй; жолым үй — керегесіз, кіші-гірім шаңыраціса сырыц тіреп, сыртын тек үзікпен жапцан үй.
Ңазаң осы үйлердің бәрін бір атаумен
киіз үй деп атаған. Киіз үй және оның
жабдығы, ішкі жасауына ңатысты сөздер
казақтың ауызіпа поэзиясында, мақал-мәтелдерінде, жұмбаңтарында жиі ұшырайды. Осылардан тілімізде сан алуан түраңты тіркестер жасалған: Әкеңнің бір ата
сы Ңоянжырың, Босаға маңдайша мен
табалдырық, Кереге алты қанат, алтьш
уьщ, Шаңырак, күлдіреуіш оған жуық
(ПІ. Ж.) — деп, арнау өлең түрінде де
келеді.

* «Үлкен үй»туралы материалды Ң. Өмірэлиев дайындаған.
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Киіз үйдің, ағаш жабдығын үйдің
сүйегі деп атаған: есік (есік көрген; есік
тоздырды; есік көрсетті; есігі жабылып
цалды); босаға (босаға аттар; босаға көрсеғті; босағада тік түрма; босағасын борлатцан, т. б.); табалдырьщ (табалдырыцтан аттап шыцпаған; табалдырыцтан арғыны көрмеген; табалдырыцты баспа,
т. б.); жаңтау [таяныш] ағаш; сықырлауық, иткірмес; маңдайша (мацдайшасын
борлатцан, т. б.); топса (топсаң босап жур
чу, топсаңа май Цұй, т. б.); кереге (Кере•
геңді кертпесем, Кертіп отын етпесем.—
М. Ө.; Эр жерде керегеге тацылса да.—
Абай); керегенің канаты: төрт [бес, алты,
сегіз, тоғыз, он, он екі\ цанат; керегенің
басы (басында керегенің үрген қарын, Көтердім палуандьщпеп соның бәрін.— ҢЕ);
керегенің қүлағы, керегенің қасы (Қалайылаған цасты орданың еырығы.— Шалкиіз); керегенің көзі [гор көз, жел көз] ;
керегенің сағанағы (жан шабағы). (Сағанағы сарқ, қағанағы қарк.— АӘ; Сағанағың сарт етіп, сан етіңе ңадалсын.— АӘ);
керегенің аяғы (жетпіс кемпір жер тістеп
жатыр.— Жұмбақ); керегенің көгі (Ңызжібектің беттерін Кереге көгі жырады.—
ҢЖ). Керегенің — күміс шапкан керегө,
сүйекті [сүйек каптырған] кереге, калайылаған [қорғасындаған] кереге деген тур
лер! болады. Уьщ (алтын уыц, куміс уыц,
сүйекті уыц; уыцтың цаламы) ; шанырак
(шаңырак көтерді; шаңырағың ортаңа түскір, т. б.); күлдіреуіш.
Киіз үйдің киіз жабдығы: түңдік, түндік Түндігі ұлы сәскеге дейін ашылмаған
үйдің кісісін өліге санаймын,— депті байғыз (ҢЕ); Түндігің ашылмай қалсын!
(Ңарғыс); Түтікпенен су берген, Түндікпенен күн көрген (ҢБ); үзік, үйдің үзігі
Уыцтың үстінен жабылатын киіз. Үзіксіз
үй болмас (Мақал); туырлық керегенің
сыртынан тұтылатын, ұсталатын киіз. Туырлыцсыз тұл үйге, Ту байласаң тұрар
ма? — (М. Ө.); Алты ңанат бір үй бер,
Шиі болсын сымдаған, Туырлығы болсын
тұлдаған (Айтыс); Туырлығың кескілеп,
Тоқым етсем деп едім (М. Ө.). Киіз есік
Іш жағы тоцылған жез ши, сырты өрнек
салынған ац киіз; дөдеге үзіктің етегіне
(сырттан) тігіп (іліп) цояды, ені сүйем я
царыстай, кейде царыс сүйем, ұзындьіғы
бір кезге жиыц болады, жүца шаңцан ац
киіз, шеті мацпалмен әдіптеледі я бояулы
жіппен өрнектей тігіледі, бетіне мацпалдан цошцар мүйіз, т. б. өрнек цапталады,
дөдегеге найза, цылыш т. б. іліп, салып
цояды. Шаншулы найза ілулі, Әшекейлі
дөдеге, Алтын сайты селебе (Д. Б.); үзік
сән Үзіктіц басына өрнектеп, әиіекейлеп
бастыра жапсыратын кіші-гірім терт бүрышты, үшкілді келетін киіз.
Киіз үйдің арңан-жібі, таңғышы, түңдік бау: Түңдіктің терт бүрышынан терт
бау жіп байланады. (Үй үстінде терт шыбыц, Төртеуі де тең шыбың (Жұмбак):
Түндігімнің терт бауы — Бас бауымды
■жар-жар-ауі (Айтыс); үзік бау Үзіктің
етек, эрі жан бауы, жан бау жібі белдеуге

Ү Л К Е Н

байланады, кей жібі туырлыцтың бас я
орта түсынан жиектеліп, тігілген арнаулы
тілік тесіктен өткізіліп керегеге байлана
ды-, туырлың бау Керегеніц басына, әрі
аяғына байланатын бау, жіп; бас арқан
Керегенің басын тартып байлайтын арцан,
мүны бояулы жүннен ала арцан түрінде
еседі; белдеу арқан [жіп] Үйдің сырты
нан үзіктіц етегін ала орай байланатын
жіп. Бастырық арңан Үйдің үзік үстін ала
айцастыра бастырып, екі үшын үйдің іргесінен екіүш адым жерге цағылған жел
цазыцца байлап цояды. Тегеріш Керегенің басын ала, әрі уыцтың етек жағын
ала тартып, есіктіц оң, сол босаға ағашына байланатын жалпац ЦҮР, екі царыс
сүйем болады, әр гүрлі аймыш, мүйіз,
цүс тіл, цүс түмсыц, цүс тырнац салынып,
өрнектеп токылады; басңұр Тегеріш үлгісінде тоцылады, үзіктің үстінен, эрі үзіктің асты, уыцтың үстінен сәндікке циғаштай аймыштап, айқұштап жүргізіп цоя
ды. Басцұрдың бас айналар термесіне,
қасының таң қаламын кермесіне (АӘ);
таңғыш Өрнектеп тоцылған цүр, ені сүйем, сыныц сүйем болады, мүнымен екі
керегенің айцасцан жацтау көзін, сағанац
шабағын цосып байлайды-, уык тадғыш
Жел бау үлгілес цүр, етегі, орта түсы,
уыцца байланған жері шашацты болады,
уыцтың орта түсынан (уыцка өткізіп) бай
лап, сэндікке салбыратып іліп цояды, са
ны төртеу болады-, жел бау Шацырацтың
оц, сол жағына салбыратып іліп байлай
тын, өрнектеп тоцылған цүр, эр түсына
жіп шашац жапсырып тігілген болады,
үзындығы үйдің биіктігіне царайлас бола
ды, цатты жел я дауыл тұрғанда, цүйын
келгенде екі басын байлап, үстіне тецдерді үйіп цояды; уық бау Уыцтың тесігінен
өткізіп цойған, эр түрлі бояулы жіп,
үзындығы бір кез, бір цол шамалас, мүнымен уыцты керегенің басына байлайды-,
керме жіп Шаңырацты көтергенде екі
жағынан байлап, баңанмен ңосып ұстап
әрі кере тартып түратын жіп.
Киіз үйдің тіреу ағаштары, байлау
казыңтары: сырық Оттың басынан, үйдің
ортасынан цадап, үшын шаңырактан шығарып цоятын тіреу ағаш, сырыцты өрнектеп бояп цояды-, бақан Шаңырацты көтеретін, үзікті саумалап уыц бойымен кетеpin, жабуға пайдаланатын үзын, басы
ашалы ағаш. Домалаң сонда толғатты,
Сырыц,
бацан
орнатты
(Жамбыл);
адал бақан Көбіне, арша ағашынан бүтағын зат ілуге лайыцтап кесіп жасайды,
сол босага жацтан цадап, басын уыцца
байлап цояды, бел ортадан жіп керіп, ке
регеге байлайды да, шимен орап цояды,
ши ішінде саба, т. б. ыдыс-аяц түрады;
жел каэыц Үйдіц сыртында желдіц туратын ыңғайына царай цағьілатын цазыц,
оған жел арцанды байлайды; төр қазық
Төрдегі бір кереге екі жағынан осы цазыцтарға байланады, әдетте, керегені бүлай байлау төр есікке пайдаланатын, екі
не үш үйді тіркестіре тігетін жағдайға
байланыеты.
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Киіз үйдің шиі: жез ши Туырльщ пен
керегенің арасынан келтіріп, үйді белдеулей цоршап цояды, ши цамыстан эр түрлі
ернек салыті тоциды; өре ши Қүрт, ірімшік, т. б. жайып кептіреді.
Киіз үйдің орын, мекен мэнді атаулары: төр, ірге, түндік, түтік. Түтікпенен
су берген, Түндікпенен күн көрген (ҢБ);
жабық Және де ашты жабыцты, Жабыдтан көзін салылты (ҚБ); жапсар.
Киіз үйді тігу, жығу, т. б. әрекетке
байланысты етістік тіркесті сөз: үй [шаңырақ] көтерді; үй бастырды; үй жықты; үй тікті; уьщ каламдады; уың кадады; кереге жайды [жиды]; кереге көктеді; түндік [түңлік] ашты; ірге түрді.
Үлкен үйдің не отау үйдің жасауы,
енші заттары: текемет, тұс киіз [құндызды түс киіз, мақпал тұе киіз, манат
түс киіз]; сырмақ [оюлы сырмақ]; кілем,
түкті [қалы, жібек, таз] кілем; алаша:
таз [таңыр, тыңыр] алаша, бүқары алаша,
терме алаша; көрпе: шайы [батсайы,
атылас, жібек, торғын] көрпе; көрпеше,
түшек, ңұс түшек, жүн түшек; жастық:
бас жастық, шынтақ жастық; бөстек, тайтері, тулақ; шымылдык Ал шымылдық
ішінде Ару сүйдім, өкінбен (АЭ).
Төсек ағаш: сырлы [сүйекті] төсек
[ағаш]; жүк аяң: сырлы [сүйекті] жүк
аяң; сырлы [сүйекті] кебеже; бесік; құс
тұғыр; абдыра, сандық; сырлы [сүйекті,
темір] сандьщ; шарайна.
ҮЛПЕК ҢАР Мамыц цар. Сонда...
Сонда мына үлпек цар өзінің қалайша
қарыспа дасат қарға айналып кеткенін
сезбей де қалады... Өмірдің үйретуі осылай, бәлкім (Семей таңы).
ҮМІТ ҚЫЛДЫ [ЕТТІ, АРТТЫ] Күдерін үзбеді, дәме цылды. («Үміт»— пар
сы сезі, дәме деген мағынада. «Үміт» де
ген сөз «үз» дегеннен басда «дыл», «жод»,
«бар», сияқты бірер сөздермен ғана жанаса алады). Жәйі мәлім шошданың, Түрткенінен жасданба, Бір галымнан басканың Кеселі көп асданға. Одан үміт кім
цылар, Жол табар деп сасқанда (Абай).
Үміт цып маған дарайсың, Көңілге медеу
санайсың, Балалықңа жарасам, Аталыдқа
жарайсың (С. Т.). Бүгін жігіттер 1500,
10 000 метрлік кашыктыңтарда күш сынасады. Әлгі үміт артатын төртеудің тырмысып көрер бекеті осы (ЛЖ). Жаңа ғана
өмірмен қош айтысып, өлімге басын байлаған Ержан енді сол ңара түнектің ішінен үміт етті (Ә. Ә.).
ҮМІТСІЗДІККЕ САЛЫНДЫ [ҮМІТ ҮЗД1] © ҮМІТ СӨНДІ Күдер үзе түңілді;
болады-ау деген ойынан шыцпады. Күн
райының мұндай жағдайы шалға өкініш
болғанмен, ол үмітсіздікке де салынған
жок (С. М.). Мінгізді бедеу атын да, кигізді қамқа тонын да, Бермесек деп бұл
қызды, Үздік деп жаннан үмітті (ҢБ).
Мен де үмітімді үзбеймін,— Купционов
ішінен: Сүйкімдіңді жаманатңа кимайсың-ау әлі» деп ойлайды. Бірақ, аңылмен

саралап ңарасаң, күдер үзбеске амал жоң.
Өте ңиын (Т. А.). Жаңылдың үмітін сөндіріп алам ба деп ңорчып еді (Т. А.).
ҮМІТСІЗ ШАЙТАН © ҮМІТСІЗ ШАЙ
ТАН ІСІ Сенбеушілік, күдер үзу пендеге
лайыц емес деген мағынада айтылады.
Үмітсіз тек шайтан ғана... Әлі де болса
Орынбормен тіл табу керек,— деді Таймас
(I. Е.).
ҮМІТІН ҮСТАДЫ Вұл жерде күдерін
үзбей, тілектес болған деген мағынада.
Еламан карағым, сен де тұзақтан босанып
келген құстайсың. Туған жеріңе канатың
талып кеп отырсың. Сен кеткенде артыңда үмітіңді ұстап ңалған үйің бар (Ә. Н.).
ҮН БЕРДІ Xабарлады; үндеу тастады; тілек цосты, цостады. Үн беріп
Нарындағы жігіттерге, Болмайды деп дол
га енді кұрал алмай, Көтерген көтеріліс
туын бастап, Күшін бір не де болса сынағандай (Т. Ж.). Батыр кимылын ңостаған
көп әр жерден үн беріп жатты (AT).
ҮНДЕМЕГЕН ҮЙДЕЙ ПӘЛЕДЕН Д¥ТЫЛАДЫ Ешкімге тиіспей тыныш жүрген тиімді деген мағынада. «Үндемеген
үйдей пәледен цүтылады», «Тек жүрсең,
ток жүресің» дегендерді білесің бе? — деп
акылдарын айтып, аяушылык білдіреді
кейбір одушылар (ЛЖ).
ҮНЕМ БОЛМАДЫ Ацьін бұл жерде
ұсац кулыща салынуды бейнелейді (АС).
Үнем болмас дұйрыңты бұлаңдаткан, Сауырсына шапақтап, сүйіп жатңан. Екі көңіл
арасы — яылшылық жер, Оны ңайтіп
досады ол ант атдан? (Абай).
ҮНЕМ ҢЫЛДЫ [ETTI] Қорек етті, асаукатына жаратты; еппен сацтаті жеткізді. Жентті жеті атанға жүктеуші еді,
Мейманды шашып-төгіп күт деуші еді,
Үкінің ащы нанын үнем цылып, Ңалтылдап сіздікінше бүйтпеуші еді (Ш. Ж.).
ҮН ЖОҢ, ТҮН ЖОҢ Еш дыбыс шығармастан, түк білдірместен, тым-тырыс.
Жым-жырт тыныш: үн жоц, түн жоц көшелерде даңдылдад (Б. К.).
ҮНЖОРҒАСЫ [ҮНЖЫРҒАСЫ] ТҮСТІ
© К...ІНЕН СУ КЕТТІ к ө н е. Сәтсіздікке
ұшырап, еңсесі түсті.
ҮН ҢАТТЫ Дыбыс берді, сөйледі.
Жүктің аргы баурында жатқан жыртың
шекпенге ораған, шеке тамырлары көгерген екі кішкене бала дыңңылдап үн цатты
(М. Ә.).
ҮН ҢОСТЫ [САЛДЫ] 1. Бірге жыласты, бірге дауыс шығарып, үн цатысты.
«Ңайран доныс, дайран жер!»— деп үн
цосып жылаған жұрттың даусына күңіренген дала да даусын досты (С. М.).
2. Бастама іске тілектестігін білдірді. Мал
санын арттыру ұранына үн цосып, өз тілектерін білдірген хаттар көп болды (AT).
ҮНІ БІТТІ 1. Таңдайы кеуіп, даусы
царлығып, дыбысы шыкпай цалды. Шаң
кауып, желді жұтып, шөліркеген, Ңаңсы-

— 551—

тып, ңұрғап таңдай, күн де жеген, Ңалжырап келө жатты үні бітіп, Аг дағып,
шөл меңдетіп, шабу жеңген (I. Ж.).
2. Сөйлеуден цалды, үндей алмады.
ҮНІ [ДЫБЫСЫ] КӨК [ЖЕР] ЖАРДЫ
Атағы шартарапца жайылды. Күш тарап
төрт тарапқа бір арнадан, Көк жарып сов
хоз үні үрандаған (Айтыс).
ҮНІҢДІ ӨШІРІ к е й і с. Даусыңды
шьіғарма, сөйлеме. Ой, ңан жауғыр, ақша
дегені несі? Өшір үніңді,— деп зекіді Баймұрат баласына (М. И.).
ҮНЩ [ДЫМЫҢ] ІШІҢДЕ БОЛСЫН!
Айтпа, тіс жарып сөйлеме, сыр шашпа.
Үнің ішіңде болсын, шырағым. Мұндай пәлені көрдім дегеннің өзі күнә (AT).
ҮНІ ӨШТІ 1. Жым-жырт болды. Кездейсоі{ кездескен бір даңғойдың қаһарынан ңорңып, аңғырт жолаушының үні
өшіп, к.-інен дем алды (AT). 2. Өлді, цүрыды. Барамын кәмілдікке таман көшіп,
Өңім тұрсын, түсіме елестемес, Бір күн
топырақ болам деп үнім өшіп (С. Т.).
ҮНІ ШЫҢПАДЫ 1. Лэм-мим демеді,
сөз цатпады. Ғабдолла мұны естіп үні
шыцпай, тілін тістеп, жұмысына жүре
берді (С. Шэр). 2. Көмексіз болу, мүсәпір
болу мағынасында. Жалғыздың үні шьщпас, жаяудың шаңы шықпас (Мақал).
ҮРДІС ЖҮРДІ Тез, шапшаң жүрді.
Ссылай болса, эр отар үрдіс жүреді. Күн
жылынып қалды. Ңар жұдара малдың
жүрісі жеңілдеді (М. Ә.).
ҮРЕРГЕ ИТІ, СЫҒАРҒА БИТІ ЖОҚ
Ішерге асы, киерге киімі жоц деген ма
ринада. Үрерге иті, сығарға биті жоц кедей еді аталары, заман жетілтті ғой, шырағым, бұған шүкір (AT).
ҮР ЖАҢА Су жаңа, ине-жіптен жаңа
шыцкан деген мағынада айтылады.
ҮРИТ СОҢ, СОҢ! Екі цошцарды сүзістірерде айтылады. Қошдарлар ңарап жатпады, Біраз тынығып алғасын, Күйленіп
ңарнын салғасын, Сүзісті-ай кеп, үрит,
соқ, соц! (ЛЖ).
ҮРКІН ЕЛ к ө н е. Тыныштығы кетіп,
жер ауған ел. Іле басы — қас, күндес, Өткел таппай үркін ел, Кетті суға талай
көш; Тозғындады ел, тозды жұрт (I. Ж.).
ҮРПЕК БАС [-ТАН] Тац алагеуім
шац, елең-алац, тац цүлан иектенген кез.
Таң атқан, үрпек бас шақ, алаң-елең, Көрінді орман, көлдер, ой, қыр, белең. Оянып ұйқысынан бозша торғай, Үрпиіп каранады етіп елең (С. С.). Тау түбінде тіктіріп алтын туды, Маманды үрпек бастан
шауып алды (АШ).
ҮРІККЕН ҢОЙДАИ ҢАМАЛДЫ Үймежүйме болды, топтана опыр-топыр болды.
Кеткенін білмеді ешкім оның дайда, Кеудесі күл-күл болып калды ол жайда, Әскері екі жүз мың үріккен қойдай, Қамалып
ңала берді терең сайда (Т. I.).

ҮСТІНЕ

ҮРІККЕН ТҮЙЕ КӨЗДЕНДІ Екі көзі
шатынап шарасынан шықты, ежірейді.
Үріккен түйе көзденіп, алақтап тұрған жігіттерге екі жағындағы екі қызыл тудың
тобынан екі ңазаң жігіті ұмтылды (I. Ж.).
ҮРІМ-БҮТАҢ Бала-шаға, үрпац, туғантуысцан... Жапалда көп ұрпаң та жоң-ты.
Бұрын екі баласы Бүбітай мен өзі ғана
еді. Ата-ана, урім-бүтац дегеннен ешкімі
жоқ, бір атадан жалғыз ңалған (А. Б.).
ҮРІП АУЫЗҒА САЛҒАНДАЙ Аса эдемі, сүп-суйкімді. Үріп ауызға салғандай
еді. Ажары ңандай болса, ақылы да сондай (Б. М.). ¥зын сөздің кысқасы, ңасыкөзі қиылған, үріп ауызға салғандай осы
Күлэн жеңгең ңұсым болып түсті, алаңаныма ңона кетті (С. О.). Демек, сырт көрінісі алшысынан тұрған асыңтай, үріп ауызға салған ңасыңтай (С. Төл.).
ҮСТЕМ БОЛДЫ Еасым болды, өзіне
каратты. Біздің келінге сол жаңтан бір
жіңішке лақап хабар кепті. Ол жерде Борсақ үстем боп, содан кол арасында жік
туатын түрі бар дейді (М. Ә.).
ҮСТІ-БАСЫ БҮТІН Жетерлік табысы
бар. Ңарны тоі{, көйлегі көк, үсті-басы
бүтін (AT).
ҮСТІ-БАСЫ МАЛМАНДАЙ [СУ] Тұла
бойы, бар киімі су-су. Кей тұсңа келгенде
суды кешіп отырады. Ондайда дөңбек толкын түйіп ңап, ұшырып түсіре жаздайды,
үсті-басы малмандай (М. А.). Жаңбыр шелектеп ңұйып тұр. Жер ми балшьщ. Толарсактан батпак кешіп келеміз. Үсті-басымыз малмандай (Ө. Қан.).
ҮСТІНЕ ҢОНА ТҮСТІ Тарпа бас салды. Айша күрт құлап түсті. Талып түскендей болды. Ңасен пышағын жоғары
көтерген күйде үстіне цоиа түсті (М. Ә.).
ҮСТІНЕН ҢАРАДЫ Бэрінен жоғары
билік етті. Байкал сөйле, Тәйтеке. Бұл
кісі — ояздық соттың үстінен царайтын
бастықтардың ішінде бастықтардың бастығы (Ң. Ңуан.).
.
ҮСТІНЕН Ң¥С ¥ШЫРЫП, АСТЫНАН
ИТ ЖҮГІРТТІ Неше түрлі зорлъщ-зомбылық жасау, бәле цуу мағынасында. Бұрын
патша заманында төреге, бай-манапқа дар
ен дегендер болса, үстінен цүс үшыртып,
астынан ит жүгіртіп сотты дып, әлекке
салатын (ЛЖ).
ҮСТІНЕ ТҮСЕ КЕТЕДІ [ТҮСІП БАРАДЫ, ТҮСІП КЕТЕ ЖАЗДАЙДЫ, ТҮСТІ
ДЕ ҢАЛДЫ] 1. Іші-бауыры елжіреді, айналып-толғанды. Дәукеңнің жүрегін аяныш қысып жіберді. Жаралы жанға ңол
датуға каймықкандай, үстіне түсіп калбадтай берді (Т. А.). Үйге «сот» іні келсе,
Судыр Ахмет соның отырған жағына шығып: «Ңабенжан!...»— деп өбектеп, үстіне түсе кетеді (Ә. Н.). 2. Ашкарақтанып,
өбектеп барады.
ҮСТІНЕ ШЫҒЫП КЕТЕДІ д и а л. Бір
болжалды өлшемнен асып кетеді. Әйелдер-
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дің бостон киімі мың сомның үстіне шығып кетеді (Аңт., Ойыл).
ҮШ КҮНДІК ПӘНИ Қысца өмір, өтпелі, өмір. Үш күндік бүл пәниге келген
пенде, Байлама күрегіңді пейіл бермө
(ШЖ).
ҮШ ҚАЙНАСА [ҢАЙНАТСА] СОРПАСЫ ҢОСЫЛМАЙДЫ Вірімен-бірі жуыспайды, байланыспайды, мүлде бәлек. Жоң,
мен айттым, жарыктырым, енді басымды
отқа салма, сенімен менің енді үш цайнаса сорпам цосылмайтын болған! — деп
Айша таймай ңасарып тұрып алды (М. Ә.).
ҮШ МҮЙІЗ БОЛДЫ Үш тоща бөлінді,
үш топ цұрды. (Әскери шеп құрудың бір
түрі). Ңамбар батыр майсары етіп ңыпшаң, арғын жігіттерін, маймене етіп үйсін, дулат және өзге ру сойылшыларын
тұрғызды. Өздері, Шыңғыс ұрпақтары,
төленгіттермен орта шепті алды. Келе
жагңан жауға осылай үш мүйіз боп қарсы шабуды ұйғарды (I. Е.)-

ҮШ ТОҒЫЗ [АЙЫБЫ, СЫЙЛЫҒЫ]
Әрцайсысы тоғыздан түратын үш топ сыйлыц (айып). Байболатқа берген қалың
малына үш тоғыз айыбын ңосып алды да,
ұпайым түгел дегендей көкіректегі ыэаны
ішке түйіп қала берді (I. Е.).
ҮШ ҮЙҢТАСА ОЙДА ЖОҢ [ОЙҒА
КІРМЕДІ] 0 ҮШ ҮЙҢТАСА ТҮСШЕ
[ОЙЫНА] ЕНБЕГЕН [К1РМЕГЕН] Солай
болады деп мүлде күтпеген, ойламаған.
Аты жоң ңұс болады көкек деген, Алдында терезенің секектеген, Ойымда үш
ұщтасам бар ма менің Айрылып сені, сәулем, кетед деген (Б. Ңож.). Сәскеде Көлқайнарға кеп Жұман аулының жанындағы адырға кіре берсем, бір төбенің басында үш үйцтасац түсіце кірмес бір ңызық
топ түр (М. Ә.). Ойымда жоқ, үш үйңта*
сам түске еніп..., Огырғанбыз ңос басында
түстеніп, Бір салт атты шыға берді белеске — Ңасым ағам! Жүгіріп кеп «түс»—
дедік (Ә. А.).

ф
ФӘНИДІҢ ЖҮЗІНДЕ к ө н е . Өмірде.
тіршілікте, дүниеде. Көк шыбығың ңанды
ауыздай жалатңан, Арыстан еді-ау Исатайі Бұл фәнидің жүзінде, Арыстан одан
кім өткен (М. Ө.).
ФӘНИ ЖАЛҒАН [ДҮНИЕ] к 0 н е.
Опасыз, түрацсыз өмір. Сондағы сөз болатындар: баяғы бұрыннан айтылып келе
жатқан өмір мен өлім, фәни дүние, адамвың жер бетіндегі арекеті, ағайын-ңарындас, жолдас-жора, дос-дұшпан арасындағы
карым-қатынас ер жігіттің ел алдындағы
қьізметі, ақындық внер, тағысын-тағылар
(Ы. Д.).

ФЕРҒАУЫН БОЛЫП КЕТСЕҢ ДЕ Бұрынғы уацыттағы ауызекі тілде қандай
күшті болсаң да деген үғымда айтылады.
(Ферғауын араб тілінде қатал, раі{ымсыа
деген магынада).
ФИДА [ПИДА] ҢЫЛДЫ Қүрбан етті,
жанын салды, аянбады. Аңыл, ғылым
екеуі де өзін зорға есептемекті, залымдьщты, адам өзіндей адамды алдамаңты
жек ' көреді... Біраң менің ойыма келеді,
бұл екі таифа әр екісі өздеріне бір түрлі
нәпсісін фида цылушылар деп (Абай).

X
ХАБАР АЛДЫ Бұл жерде нышаны
біліну мағынасында. Сексеннен алган хабардьің, Ызғары тұр шыдатпай, Көргім
келмек тоңсанды, Келіндерге сынатпай
(Д. Б.).
ХАБАРДАР БОЛДЫ Істің мән-жайынан, жай-жапсарынан цаныц болу мағынасында (АС). Жолдасы Аристотель ақылы мол, Лақтырған сүйекті алады сол.
Ханға айтты: «Қасиет бар бұл сүйекте,
Көзіңе көрсетейін, хабардар бол» (Абай).
ХАБАР САЛДЫ [САЛДЫРДЫ] Вілдірді, белгі берді, хабар жіберді. Айттырып әрбір жақсы салды. хабар, Күні-түні
келіп жатыр ңызға шабар. ¥натпай ешбі
рін де жігіттердің, Жөнелтті жауап бермей, не амал бар (С. К.).
ХАҢ ДИДАРЫН КӨРДІ к ө н е. Діни.
сенім бойынша алла тағаланьің шапағат,
рацымын көру мағынасында айтылып тұр.
Хац дидарын көрерсің, Аңырет ңамын
қылғаның, Өлшеулі күнің жеткен соң,
Бұйрык дәмің біткен соң (Ш. Ң.).
ХАҢҢА ЖАРАДЫ к ө н е. Тэңіріге ісі
жакты. Хаңиқат туральщпен атаң алған,
Ңызметі Ғали, Жәнәп хацца жарап, Арналған тап өзіне бір тіл бітіп, Сөйлейді
сонда қалам маған қарап (М. Қал.)ХАҢҢА ТАПСЫРДЫ к ө н е. Тэңіріге
аманат етті. Шала-жансар жанымды, Адыра ңалған малымды, Жас уыздай жарымды, Жалғыз хакца тапсырдым (Б. К.).
ХАК ТАҒАЛА к ө н е. Құдай, тэцірінің лауазымы. Ңаж болса біздің ңазақ
болды дейді, Көкірегі иманмен толды дейді, Басқадан сұрамай-аң хак тағала, Рақаттан ашар бұған жолды дейді (М. Қал.).
ХАҚТЫҢ ЖАЗУЫ к ө н е. Бұйрыцты
іс, алланыц жазмышы деген мағынада.
Келмес, келмес, енді көнбес, «Кел» дегенге көзсіз ер, Хацтың жазуы солай, Тағдырға кім өкпелер (Б. К.).
ХАҢЫН ЖБДІ Еңбегін пайдаланып
кетті, еңбегіне циянат жасады. (Бұл сөз-

дің өдеби тіліміздегі айтылуы мен жазылуы «ақы»; ертеректегі баламасын әдейі
келтіріп отырмыз). Сыйлайды ханымыз
деп үлкен-кіші, Біреудің хакын жемес
жадсы кісі, Тақтағы хан, таптағы биді
еңкейткен, Хан ата, калай екен малдың
күші (Ш. Ңұл.).
ХАЛ ҮСТІНДЕ Өлім алдында жаткан
кісі туралы айтылады.
ХАЛЫҢ АДАМЫ БОЛДЫ Ел цамын
жеген ер, көпшіліктіц цалаулы кісісі бол
ды. Ңайсарлықтың белгісі, Бетімнен дейді
ьсайтпаймын, Бұл сияқты баланы, Болар
деп халыц адамы, Ңалайша енді мақтаймын? (М. Сұл.).
ХАЛЫҢҚА СЫЙЫМСЫЗ Көпшілік
цауым ұнатпайтын, жағымсыз адам тура
лы айтылады. Халыцқа емес сыйымды, Па
ракор баспак биіңді, Ел бүлдіргіш бегіңді,
Әперіп сөзбен кегіңді — Улы тілмен улаттым (Д. Б.).
ХАЛЫҚ ҮСТІНДЕГІ АДАМ Віреудіц
ецбегімен күн көретін адам. Осы арада
Кәлен can ете қалды. Ол Курнос Иванға
карап, бірак ана шонжарларға, анық естірте дауыстап: — Алудың есебін сен үйретпей-ақ ңой. Халыц үстіндегі адам ңағып
та, соғып та жей береді,— деді (Ә. Н.).
ХАЛІ БІТТІ Амалы цұрыды, шарасы
таусылды, діңкеледі (АС). Хор болды жаным, Сенсіз де менің күнім, Бек бітті
халім, Тағдырдан келген зұлым (Абай).
ХАЛІ МҮШКІЛ Жағдайы тым ауыр,
күйі нашар, жаман күйге душар болды.
(«Мүшкіл»— араб сөзі: киыншылык, киын-кыстау; «хал» деген де араб сөзі: күш,
куат). Енді жиектегі саяз сулар суалып,
бұл балыңтардың халі мүшкілге айналды
(ЛЖ).
ХАН БОЛСЫН, ҢАРА БОЛСЫН к ө н е. Кім болса, ол болсын. Хан болсын,
цара болсын, еркек адамға тек еркектік
жағынан ғана карайтын Зейнеп... хан
екен деп ңаймықпады (I. Е.).

— 555—

ХАНҒА СӘЛЕМ БЕРМЕЙДІ Шаруасы
тугел; мүртын балта кеспейді. (Хан екеш
ханға да пысңырмайсың деген мағынада).
Науқанды төкпей-шашпай жинап алсаң,
Бермейсің ханға сэлем бар дүрмекте
( I . Ж .) .

ХАН ЕКІ АЙТПАЙДЫ Ө ХАН ЖАРЛЫҒЫ ЕКІ БОЛМАЙДЫ к ө н е. Хан айтса, орындатпай цоймайды, хан айтцанын
орындатады, екі сөйлемейді деген мағьінада айтылады. Оған жайраңдай карап: —
Шын айтасың ба? — деді.— Шыным. Хан
екі айтпайды (I. Е.)ХАН КӨКІРЕК АДАМ к ө н е . Өте
тэкаппар адам туралы айтьілған.
ХАН КӨТЕРДІ к ө н е. 1. Хан сайлады
(АС). Әскері Ңарауыл өзенінің бойында
жатып, он екі рудан он екі кісі маңғұлдың өз заңы бойынша «Хан» деген үлкен
биіктің басында аі{ киізге Шыңгысты
отырғызып хан көтерген дейді {Абай).
2. Ңатты сыйлап, цүрметтеді. Енді, міне,
сол Шұбар да Оразбай, Әзімбайлар хан көтеріп жатқан ңазақ төресіне амандаса келіп танысып табысңан-ды (М. Ә.).
ХАННАН-[ҢАННЕН-] ҢАПЕРСІЗ Алаңсыз, ойында дэнгңе жоқ, бейцам.
ХАННЫҢ ҢАРА ӨГІЗІН СОЙЫП АЛҒАННАН Ж АМАН НЕ БАР к о н е . Өктем
татітың аяусыз, каныпезер цылығы тура
лы айтылады. (Ескі заманда ханньщ ма
лый барымталаған кісі, немесе рулы ел
оны әлденеше есе етіп төлеуге мәжбүр
болған, ал барымташы кісіні хан үкімімен
масқаралап, ңұртып жіберу дастүрі бол
тан).
ХАННЫҢ МІНЕЗІ... [МШЕ31НДЕЙ]
Түрацсыз, тиянацсыз, жексүрын цылыц.
мінез-күлыц туралы айтылады.
ХАН СЫРТЫНАН Ж¥ДЫРЫҚ Сырттан айбат, цоцан-лоцы цыр корсету деген
мағынада. Тура сөз қуғаннан соң балаламай, Сыпайы сөйле, ақыным, караламай,
Хан сыртынан жүдырыц соқпа, Сәке, Аймағын ауданымның араламай (Н. А.).
ХАН ТӘҢІРІНІҢ БИІГІНЕ ШАНШЫЛДЫ Бұл жерде ец биік белеске көтерілді
деген үғымда. («Хан тәңірі» атты биік
шың бейнелене айтылып тұр). Үстіміздегі
ғасырдың алғашкы ширегінде көш жерден
көрінер биікке шаншылған әдебиет туы
ғасырдың соңғы ширегінде «Хан тәңірінің» ең биік ^ырқасына апарып шаншылар деп сенесің (Ғ. М.).
ХАН ТҮЛЕНДІ Қайғырды, налыды,
цатты циналды. Келіп едім, хан Тезек, ко
реши деп, Пайғамбардың сәлемін берейін
деп, Аттандырған екі ұрың жылкы ап
келмей, Хан түленіп тұрмысың өлейін
деп (С. А.).
ХАРАП БОЛДЫ Қараң болды, тозғындады. Ңұдайым аңыл берген оған ңалап,
Абыройын өз басына жүрген балап, Көбісі
сорлы ңыздың ондай болған, Жоғалтып
жаста-ақ абырой болар харап (М. С.).

ХҰТБАСЫН

ХАС МҰСЫЛМАН к о н е . Нағыз ис
лам дінін үстаған адам. Хас мүсылман
адамдар, Таң намазын қылады, Абыз демей, не дейміз, Шалы орнынан тұрған
соң (Д. Б.).
ХАСІЛ БОЛДЫ к о н е . Тілегі орындалды. (Көбіне «тілек» сөзімен сабақтаса
айтылады).
ХАТ БІЛДІ [ТАНЫДЫ] Сауат ашылды, жаза білді, қара таныды. Ңысгай
оңып мен хат таныдым,— деді Дәмеш
(Б. М.).
ХАТҢА ЖУЙРІК Жазуға шебер, тез
жазғыш, тгз оцьіғыш. Мәкен хатца жүйрік, Абай сөздерін жаттап өскен (М. Ә.).
Ңарқаралы басында жалғыз арша, Хатка
жүйрік сол қалқа мұсылманша (ҚӘн.).
ХАТЫМ ҢЫЛДЫ [ТУСІРДІ] д і н и .
Өлген адамның орнына Ьарып жаназа
шығарды, өлген кісіге иман айтып, цүран
окыды. Келсе балам басыма, Хатым цыл-.
сын артыма, Жетімдікке көндірді, Жұмырықтай жасында (Ш. Ң.).
ХАТЫНА ІЛІНДІРДІ Үкіміне кезіктірді, цырына кезіктірді. Ңараңтарым, қойгыза көріңдер енді, ұлыңтың теріс хатына
іліндіре корме, ңуатым, көкетаным,— деп
Ділда жылайды (М. Ә.).
ХАУАС СӘЛИМ Жаксы сипат (АС).
Махаббат — әуелі адамның адамдығы,
акыл, ғылым деген нәрселерменен. Мұның
табылмаңтығына себептер — ауелі хауас
сэлим һәм тән саулық (Абай).
ХИУАДАЙ БАЗАРЛЫ Жүрген жері
той-думан, көңілді ісісі туралы айтылады.
Ңырмызыдай ажарлым, Хиуадай базарлым! Теңіздей терең ақылдым! Тебіренбес
ауыр мінездім (М. Ө.).
ХОШ АЙЛАДЫ Ңүптады, мацүлдадьі.
Көңілін бір бәнденің айласа хоіи, Душпан сөзі аяңсыз ңалады бос, Күшің жетсе
бір ңос тік, әр шэһәрге, Деген накыл жауда да болсын бір дое (Н. Н.).
ХОШ КЕЛДІ Дер кезінде, көңілді уаі{ытта, пейілдің дарцан шағында цонаң
болды. Хош келіпсіз ауылға, Аңын інім,
Әбділда, Бір жағында Ңараөзек, Ңыр жағында он ділда (А. Т.).
ХОШ-ЕСЕН БОЛ Сау-саламат бол.
Ахау, бикем жар-жар, Алма мойын, ақ
сұңңар, Хош-есен бол, құрбым-ай, Ңұрбылыкпен жүрдім жайі (ҢӘн).
ХОШ УАКЫТСЫДЫ Көңілді көрінген
болды, жайдарыланып көрінген болды.
Хош уацытсып сөйлейді шал барңылдап,
Ңол ңусырып Әзім тұр сөзін тыңдап, Асын
жеп ңолын жуып болғаннан соң, Әпкел
деп ішкілікті ңойды ымдап (Абай)
ХҰТБАСЫН ОҢЫДЫ д і н и. Аяттыц,
бес уацыт намаздыц бір түрі. Молда «та
лым» жөн табады, Сенен жауап алу қайда, Зорлап оцыр хүтбасьін, Алым-жемге
коп пайда (М. Ңал.).

ш
ШАБАЛАҢ ЕТТІ Шыжбыцдадыі шапіығып щрсы сөз сөйледі. Ей, ана үзілген
ңамытыңды бері әкел — деді. Жолаң
бешпентті әйел шабалаң ете түсті... (I. Ж.).
ШАБАН-ШАЛАЙ АДАМ © ШАБАНШАЛАҒАЙ КЕМТАРЛАР д и а л. Шамаг
шарцы аз адам, ат-көліксіз адам\ кедейкембағалдар. Ңайдан барсаң шабан-шалай
адам ғой (ПІығ. Ңаз., Болып.).
ШАБАР КӨБЕЙСІНІ т і л е к . Бәйгеге
ат цосцанда, ат жарысында айтылады.
ШАБДАР СӘСКЕ Күндізгі сағаттың
он-он бір жарым кезі (Ң. орда, Арал).
ШАБУЫЛ САЛДЫ Агой берді. Атым
бір мінген ңара кер, Шабуыл салсам, шығар тер, Уақыты мұның біткен соң, Тозығы жетпей төгілді, Өңіргө салған алтын
зер (А. Аз.).
ШАБУЫН ТАППАЙ КЕТІЛДІ Үстауын, жұмсауын білмей мүцалды. Мен бір
қара балта едім, Шабуын таппай кетілдім,
Қайраса тағы жетілдім (М. Ө.).
ШАБЫНА ОТ САЛДЫ [ОТ САЛА
СӨЙЛЕДІ) © ШАБЫНА [ШАМЫНА]
ТИДІ [TYPTTI] Тиісті, түртпектеді; егесе,
намысына тиді. Маған оның сөздерінде
астар, кекесін, зәр бар тәрізденді. Оларын
түсіндім. Бірақ ұкпаған кескінмен, шабына от сала сөйледім {Ң. Жұм.). Бір сыласын тапңанша, кемді күн қамыс арасына
тығыла тұрғаның маңұл болар,— деп,
Еламан шамына тимей ақырын ғана
ескертті (Ә. Н.). Әншейінде түйенің басындай іс атңарып жүрген Нәсірлер «аңмағамбеттің» ашуы шапка тиген соң, шодыра тиген сиырдай моңкімес пе? (Ғ. С.).
*Шапца түрте-түрте барьш, акыры бір
күн өлермен бол да, отқа түс, соныңды
көрмей токтамаймын!» — дегені ғой мұнысы деді Байдалы (М. Ә.). Абай бұл ара
да өзіне арналатын ендігі қастықты, әсіресе шапца түртіп, шиырыктырып алғанын аңдаған жоқ еді (М. Ә.).
ШАБЫНА ШОҢ ТҮСТІ Шымбайына
бататын түрткі болды. Е, Нұржан бас-

тык;, шабьіңа шоқ түсті ме? Саған со керек, кұдайыңды ұмытып кеттің! (3. HL).
ШАБЫС ҢОСТЫ Шабысын үдетті.
Тұяғы ңызды шұбардың, Бір күн таман
жол жүрді, Нақ намазшам болғанда, Үдеп
бір шабыс цосады (С. С.).
ШАБЫТ БЕРДІ Қуат берді, жігерлен,дірді, бабына келтірді, демеді. Пегас жер
тарпығанда, оның тұяғы тескен жерден
ақындарға шабыт беретін муза бұлағы
пайда болыпты деген аңыз да калдырды
(Ә. Нұр.).
ШАҒЫЛ КҮН Салқын күн. («ПІағыл» — араб тілінде жарқыраган, жалтырауың). Күннің шағылы жоң, құр көлемді, түсі суык, сұр бұлттан сүңгіл шығып,
.кярың қана түсіреді (Ң. Тай.).
ШАДЫМАН Ж-/РТ Көңілді, цуанышты ел. Шат көңіл, шадымак жұрт аңынысың, Жүйріктің жұрт ңуантңан жақынысың, Баласың бакытты елге, түс майданға, Халқыңның қайратысың, аңылысың
(I. Ж.).
ШАЙДАЙ АШЫҢ [АШЫЛДЫ] Бүл
фраза 1) «күн», «аспан» деген сөздермен
гіркесіп келіп, бұлтсыз аспан (күн) дегенді білдіреді; 2) «көңіл», оүйіры» деген сөздермен тіркесіп келіп, «көңілін жадыратты», «ұйцысын сергітіп жіберді» дегенді
■білдіреді.
ШАЙДЫ БОРЛАДЫ д и а л. Шайды
бозартты. (Шайға аздап қуырылган ұн
ңосып жіберу).
ШАЙ КЕСІЛДІ Шайдың ағарып ке
туі, шайдың қызылы азайып, сүйылды.
ІЕркем, шайың кесіліп қалыпты ғой, енді
демдеп әкелген аңңұманнан ңұярсың —
деп сыбырлады да, сыртка шығып кетті
(Ә. Н.).
ШАЙ ҢАЙНАТЫМ УАҢЫТ АРАСЫНДА [1ШШДЕ] Уацыт өлшемі, бір шай
цайнар мезгіл. Дәркембай да бүл сөздерді
түгел қостады. Сонымен, енді бір шай щйнатым ішінде айтқанындай, отыз құр а*
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кедей үйлерінің босаға-босағасына кеп
байланып ңалды (М. Ә.). Ңұнанбайдың
тығыз берген бұйрығы бойынша, бір шай
цайнатым арасында жүз елудей жігіт атқа
мінді (М. Ә.).
ШАЙҢАП ӨТТІ © НІАЙҚАП ТӨГІП,
ҮРШ ІШТІ Дүниенің беті-жүзіне царамай
төгіп етті\ ішкені алдында, ішпегені артында болды. Ңарасың десе, Ғайша бұрқан-талқан, Аң десең, аңтарылып кағады
арсаң, Карта ойнар, арақтан да ңағып
тастар, Дүниені шайкап өтем, ңалың қалтам (Д. Е ). Адамға мал мен мансап жолдас емес, Байлыңпен шайцап төгіп, ішсең
үріп, Ңазына, бастан байлық арылғанда,
Алғандай колдың кірін сумен жуып
(А. Ңор.).
ШАЙНАП БЕРГЕН АС БОЛМАС
[БЕРСЕҢ ДЕ АС БОЛМАЙДЫ] Есі кірген
адамның аузына сөз салғанмен, езі білмесе, еиітеңе өнбейді деген мағынада. Жетесінде болмаса, шайнап берсең де ас болмайды, Маржаным,— деді Бөтима бәйбіше (Ғ. Мұс.).
ШАЙПАУ МІНЕЗДІӨШАЙПАУ ТІЛДІ
Мінезі шатац, тілі ащы, жүртты айбаттап
жүретін шзлкес адам туралы айтылады.
Дәл осы жақында, екі жұмадай бұрын
тілі шыға бастаған шайпау мінезді тоңалға... алғашкы рет аңырып, ңорқытпақ бон
қамшы сілтей беріп еді (М. Ә.).
ШАЙПАУ СӨЗ Асыра айтылған эцгіме, тиісе, кесірлене айтылған сөз. Перінщ
қызы Векторы Шайпау сөзің қой Торы
(ҢЕ). Бір жақсысы, Ңауша апайдың айтар
сөзінде кек жоқ. Ңайсыбір ауыл адамдары ананың шайпау сөзін естігісі келіп,
кейде әдейі соңтығаіыны да бар (ЛЖ).

Ш АЛБАР

ШАҢ ОТЫР [СЫЙЫП ОТЫР] Зордан,
эрең отыр. Үйіміз тар, өзіміз шак отырмыз...— дейді шал, күрсініп (ҢЕ). Атылып
толқын тік кұлап, Арнасьіна шац сыйды,
Бұлті{а тілін сұқңылап, Айдаһарша шапшиды (Б. Аман.).
ШАҚПАҢ ЕТТІ Кесек-кесек, бүлшьіц
етті (АС). Үршығы төмен біткен, шацпац
етті, Өзі санды, дөңгелек келсе к...ті, Сыр
ты ңысқа, бауыры жазың келіп, Арты талтақ, ұмасы үлпершекті (Абай).
ШАҢПАҢ САЛДЫ [¥РДЫ] д и а л.
Қарбьіз-цауынды тесіп көру. Балалар ңарбыздың піскен-піспегенін байқау үшін
шацпац салыпты (Ақт., Ырғ.). Ңұлағыңмен тыңдап не айырасың, шацпак үрып
кара (Түрікм.: Тедж., Байр., Мары, Көнеур., Тахта., Таш.).
ШАҢПА ТІЛДІ Сөзбен кісіні шағып
алатын адам туралы айтылады. Шацпа
тілді елде көп, Сөйлейді олар калай деп?
¥зын бойлы Пернебек, Атанысты «Сорай»
деп (М. Әл.).
ШАҢ ТҮР Зорға ілініп, әрең түр.
ШАҢШАДАЙ БАСЫ ШАРАДАЙ БОЛ
ДЫ © ШАРАДАЙ БАСЫ ШАҢШАДАЙ
БОЛДЫ Миы ашыды; не істерін білмей,
дел-сал, маната болды. Көненің көргені
көп. Даудың қилы-ңилысы алдына келеді. Шациіадай басың шарадай болады
(С. Төл.).
ШАЛА БАЙЛЫҚ Болмашы олжаны
көп көру, цара дүрсін цомағайлыц. «Бір
тойған — шала байлыц» деген қазаң, Ет
көрінсе, ңайтеді күйсей бермей? (Абай).
ШАЛА БАЙЫДЫ Болар-болмас олжа
түскенге мэз болу мағынасында. Алшаитіне түлкі алғызып, үй ішінің
ШАЙ-СУЫН АЛА ЖҮГІРДІ Шын пей- ғыр бүгін
байып, ақ жарңын, көңілді отырған
ілімен цызмет етті, күтті. Сәбираға өзін шала
«жерлес, ағайындас адаммын» деп таныс- күні еді (Ғ. М.).
тырып койған. Ол шай-суын ала жүгірді
ШАЛА БҮЛІНДІ [ШАБЫЛДЫ] 0
(Т- А.).
ШАЛҢАСЫНАН ТҮСТІ Бүркан-тарцан
ШАЙТАН КІРДІ Ниеті бүзылды. арам- болды; әбігерге түсті. Батырбай шала бүдыіf ойлады. Тағдыр бітпей, тэбділ болмас лініп үйіне кетті. Олай ойлап, бұлай
ажалды. Шайтан кірмей бенде жолдан ойлап көрсе де, жылы орнын суытқысы
азар ма? Раушанбекті аркан бойлап же- келмеді (М. И.). Жақыпбекті шала бүлінтектеп. Сатайын деп алып шыкты базарға дірген окиға былай болған еді (М. И.).
Атты мініп кетті дегенді есітіп, шал шарт(«Көрұғлы»).
бұрт боп шалцасынан түсе ашуланды (AT).
ШАЙТАН ТҮРТКІР! ц а р ғ ы с , Бір
ШАЛА-ЖАНСАР Өлі мен тірінің ара
бәлеге жолыццыр? ; цырсыц иіалып, ісің
сында деген мағьінада. Сәуле келген кезоңбағыр! (Орал., Чап.).
де манағыдай емес, ұрыска шыккан әйелШАҚ ЕТТІ Бүрк ?ііп беттен алды, цар дер де Сайранға көмектесіп, Шекерді шаей сөйледі. Құман жатыр күл болып до- ла-жансар күйінде аршып алып еді (Ә. Ә.).
маланып, Шаі( етер ңайда десең, айқай
ШАЛА ОҢУ Үстірт, жарым-жартылай
салып. Ңұйғаны ақшыл шама ңұманына,
Шаймен дөрет аласың тазаланып (Б. Өт.). білгенсіп деген мағынада. Шала оцудан
не жарыдық, Ңалғаннан соң чұр надан
ШАҢ КЕЛДІ 1. Тең, пара-пар келді, (Абай).
тец түсті (АС). Бүл салқын, тәтті суға
ШАЛА ПҮШЫҚ АЙТТЫ д и а л. Шақаныңыздар, Шац келер маған жан жоц ла-иала, шет-жағасын ғана айтты. (Шығ.
наныңыздар. Менен қалмай, бұл суды Ңаз., Болып.).
шапшаң өрлеп, Талқан қылып, шаһарын
ШАЛБАР БЕТ Бет терісі эжім-эжім,
алыңыздар (Абай). 2. Дэл келді. Мына
цатпар-қатпар адам туралы айтылады.
киім маған шац келеді екен (AT).
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Шалбар бет қараны көрсең, бұл АрыстанШАНШЫЛА ҢАРАДЫ Тесіле көз тікбайдың Мұқышы деген (Б. М.).
ті. Карпов Есдәулетовке ойына келген
берген жод. Біраң оның орнына
ШАЛҚАЯ БЕРДІ Көнбеді. Сатушы ең- сұрағын
облисполком
бастығы Адан Сұлтанов сәл
кейгенде, алушының шалкая беретін әдеті кылилау доңыр
көздерін жылт еткізіп
ғой (AT).
шаншыла царады (М. Ә.).
ШАЛҚЫП ЖАТҢАН 1. Мол, жайылып
ШАҢ БАСАР АЛДЫ к ө н е. Салъщ
жатцан. Ңаратауда жүргенде, Сарыарңа- алды.
уақытта ауылдың сырның наны үшін, Шалцып жатцан малы тынан (Бұрынғы
мал айдап өтсе, «шаң басар
үшін, Бері таман ауып ем (Ш. Қ.). 2. Еркін. аламыз»біреу
мал айдаушылардан уадмасайрап өскен. Тоты қүстай керіліп, ЙІал- түйек малдеп
не
баска
қып жатцан қыз едім, Тап болдым дүлей ты мағынасында). толем алып ңалу салдалысқа (А. Аз.).
ШАҢ БЕРДІ Белгі берді, байцалды.
ШАЛЫҒЫ [ШАРПУЫ] ТИДІ [ШАЛ«іарызы» деген «аяспау» деген
ДЫ] Ыкпалы, эсері болды. Сынның шалы- Бөжейдің
әр жерден шаң беріп жатдан
ғы тиген біреулер сенің бөліміңнен шык- сиядты,
дан бір материал жайында ұнатпаған пі- жайдың бәрі сол дүмпудің белгісі (М. Ә.).
ШАҢ ЖУЫТПАДЫ [ТИИЗБЕД1] Қоркірін білдіре далса, ... онда біздің редак
тор сол күні қалайда редакцияға соғады ғаштады, кір келтірмеді. Жауынбаевда
(Ә. Сат.). Олар қандай ауру екенін аныд- шаң жуытпай, ауданмен де ңайта-дайта
тай алмағанда, оған жын-шайтанның шар- сөйлесіп, содан бері барын салып корғаіі
пуы тиген деген дорытынды жасап, оны жүр (М. И.). Серікбайды Төкежан біздің
көзімізге көрсететін емес. Шац тигізетін
дуып шығаруды ойластырды (С. Сұбх.).
ШАЛЫС БАСТЫ Қателесті, адасты, емес (М. Ә.).
ШАҢ Ж¥ҚПАЙДЫ [ІЛЕСПЕЙДІ]
жаңылды (АС). Асау жүрек аяғын шалыс
басцан, Жерін тауып арткыға сөз болмай 1. Жүйрік, шешен. Шаң жұцпас шашасына саңлак едім (Жамбыл). 2. Сөз келмейді,
ма? (Абай).
кесірі тимейді. Өз ойынша бұл бәрібір бір
ШАМАДАН ТЫС [ТЫСҢАРЫ] Белгілі орында,
Шаң лсұға ма Айболовтың барынмвлшерден артык. Адам көп талап дыл- да (X. Ер.).
ған дүмырсқадай, Көрініп данша ауыр іс
ШАҢ ТАСТАДЫ Белгі білдірді. Солар
оған оңай, Шамадан тысцары істі ңолына
алып, Тастайтын орта жолда билей алмай Абайға Раңышты жақсылап айтып барсын деген есеппен, шаң тастап жүр (М. Ә.).
(Б. Өт.).
ШАМ АЛДЫ [КӨРДІ] Көңіліне алды;
ШАҢЫНА ЕРЕ АЛМАДЫ [ІЛЕСПЕДІ,
шамданды. Үрыны үры дегенге неге жа- ІЛЕСТІРМЕДІ] Маңдай алды болды, озды,
тып тұрып ашуландың, шам алдың? (AT). үздік шыцты. Жетімдіктің белінен, Асып
ШАМАСЫ КЕЛДІ Әлі келгенінше, өтер ме екенсің! Жарык сәуле коре алмай»
мумкіндігі болғанынша деген мағынада. Ел шаңына ере алмай, Сол бойы кетер
Көрейін мен де толғанып, Келгенінше ша- ме екенсің (Д. Б.). Білімді болғанда қазад
манъщ. Дүбірге кызған жүйріктей, Ңызып баласы шеніне келмейді, шацына ілеспейді деп айтады дейді Оразбай торе туралы
тұр әзір табаным (М. Сұл.).
(М. Ә.).
ШАМ ЖАМЫРАДЫ Күн үясына кіріп,
ШАҢЫРАҒЫНА АТ ОЙНАТТЫ [ҢОцас карайды. Шам жамырай бастағаны
ма, жоқ батар күннің жауын бұлты арды- БЫЗ ОЙНАТТЫ, ҢОБЫЗ ТАРТТЫ) ©
лы себездегені ме, өйтеуір, батыс жадта, ШАҢЫРАҒЫН ҢИРАТЬШ, ТҮНДІГІН
көк жиектің үстінде еаргыш мұнар бар ТІЛДІ [ОРТАСЫНА ТҮСІРДІ] © ШАНЫН
АСПАНҒА ШЫҒАРДЫ. Астан-кестеңін
(М. Ә.).
шығара ойрандады, әлек салды; цымШАМ-ШЫРАҒЬІ ӨШТІ Үміті ақтал- куыг. у да шу етті. Байлардың мал-мүлмады. Жаксыдан жаман туса, Шам-шыра- кін тартып аламыз; шаңырағына ңобыз
ғыц өшкені емес пе (AT).
ойнатамыз... шүрайлы донысда дала салаШАМ-ШЫРАҢТАЙ ЖАЙНАДЫ Жай- мыз...— деп отырмыз деді Сәмет (С. О.).
нац какты. Жабыкңанды дерт білмес, Бас- Ескі заман болса, бұл хабар жетісімен-ад,
дан дайғы серпілмес, Шам-шырацтай кайын жұртың сойылын сүйретіп, ңалың
жайнамай. Ер деп атак алмайсың, Алмас долмен келіп далар еді де, дүмді немө
семсер асынбай, Кезенген жауды кашыр- шаңырағына цобыз ойнатып зыкыңды
шыгарар еді (С. М.). «Расымен-ад біреу
май (Д. Б.).
ШАНШУ БОЛЫП ҢАДАЛДЫ Ө ШАН- осы нэрестеге де кол көтерер ме екен? КімШУДАЙ ҢАДАЛДЫ [ҢАДАЛА КЕТТІ) нің бұл иіацырағын. циратып, түндігін тіӨңменінен өтті, өте жайсыз тиді. Аманға ліп еді» — деді ол ішінен (I. Е.). Есімбек
айтылған жаман сездер оған шаншу боп —бай, мен — кедей, келінін тартып алсам,
дадалды (Ғ. Мұс.). Тәрбиешісі оңбағанда ертеңгі күні шаңымды аспанға шығарады
шәкірті ңайдан оңсын, «Вер, берден» бас- (Б. М.).
даны біле ме бұлар,— деді председатель
ШАҢЫРАҒЫҢ БИІК БОЛСЫН! Үй
Байсалға. Председательдің мына сөзі Жа- көтергенде, үй тіккенде, үй боп бөлініп
ңыпбекке иіаншудай цадала кетті (М. И.). шыщанда айтылатын тілек.
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басты,— деп Маңпал жағаласып кеп шап
етіп, лақтың мыкынынан ұстай алды
(М. Ә.). Жауынбаев жолдас сөзіне жауап
беретін болар,— деді Мамырәлі. Батырбай
оған тағы да шап етті (М. И.).
ШАПҢАН АТТАЙ ЖЕЛІККЕН ДАУЖАНЖАЛ Бүл жерде ел ішін ала-қүйындатцан, елірмеге дем болған ерегіс, егес
айтылып түр. Сыза тапса еккені ңауын
болды, Жайылған ел топганып ауыл бол
ды, Шапцан аттай желіккен дау мен жан
жал, Заманымыз осындай дауыл болды
(М. Сұл.).
ШАППА-ШАП КЕЛДІ Бетпе-бет үшырасты. Енді бір азғантай аял болса, бұлар
да тегіс атңа мініп алатын сияңты. Онда
ңарсылың шаппа-шап келген соғысқа айналмаң (М. Ә.).
ШАРА БАР МА © ШАРА [ШАРАСЫ| ЖОҢ Басца амал-айла цалмады де
ген мағынада. «Жалғыз қаздың үні, жаяудың шаңы шыға ма? Шыбын ғұрлы көрген кіоі жоң; бір айдай далаңтап, титыШАҢЫРАҢ САЛЫҒЫ к ө н е. Әр үй ғына жетіп бара жатңан соң, шарасы бар
сайын, түтінге түсетін алым. Ңара шығын ма? (С. Т.). Кеше сен, бүгін мен болсам—
алымы, Бай, кедейге бірдей боп, Шаңы- дүние кезек емес пе, көнбеске сенің де
рацка салығы, Ел ұйтқысы шайкалып, шараң жоц! (Ғ. Мұс.).
Дәулет судай аццаны (Д. Б.).
ШАР
АЙНАСЫ
ШАЛҢАСЫНАН
ШАПАҒАТ
[ШАРАПАТ]
БОЛДЫ ЕКЕН Кесірлі, кесапатты адам туралы
[ТИД1] Жаксылык етті, көмек цылды. айтылады.
Тірідей корлық көрген соң, Бір шапағат
ШАРА ҚОЛДАНДЫ [ҢЫЛДЫ] Тиісті
болар деп, Үміт етіп келіп ем, Жаяу іздеп жолын тапты, амал істеді. Шара цолдану
ханымды (А. Аз.).
керек, уақытты, ңаржыны босқа шашуға
ШАПАҚ АТСЫШ д и а л. Өлім арты болмайды ғой,— деді Рахмет (С. Е.).
цайырлы болсын (Жамб., Шу).
ШАРАНАСЫ КЕППЕГЕН [ТАЗАРМАЕс білмейтін жас нэресте, ернінен
ШАПАҢ ШАШТЫ Арайын төкті. Ша- ҒАН]
енесінің сүті кеппеген. Мен ата, сен неме
пац шашып нұрлы күн, Аймалап мені ре!
Бауырындағы шаранасы кеппестен
тұр бүгін (Қән).
шырңырап қалған шөбере! Бауырым өрт,
ШАПАН [ШЕКПЕН] ЖАПТЫ [КИД1] үнім зар! (М. Ә.).— Шаранаңнан тазармай
к ө н е. 1. Сыйлады. Хан қазаң феодалда- жатып не бетіңмен келдің деймін?! (С. Ш.).
рының өкілдеріне шапан жауып, арғымаң
ШАРАСЫНАН АСТЫ [ШЫҢТЫІ Шамінгізіп, кару-жарак сыйлады (ҢССРТ). мадан
артып кетті; асцынып кетті, ерек2. Айып тартты, Сыздықты Жақыптың ше болды.
Тәнеке: Ей, Ңыдырбай, жылааяғына жың, үстіне шапан жапсыні Оның ған мен жаны
күйген бүгін кеп тұрғані
жасы кіші, қолы тиді (Ғ. Мұс.).
Біз қу жанды шүберекке түйіп кеп тур
ТТТАТТ БЕРДІ Тарпа бас салып, түра мыз, білдің бе? Сен де шараңнан аса бер
үмтылды. Сол-aif екен, Сейіт Ңорабайдың ме! (М. Ә.). Жарасбайға биылғы жыл қай
ұзын, тығыз қара сақалынан шап беріп жағынан болса да шарасынан шьщқан
ұстай алып: — Мә, Ңорабай сен болсаң!— жыл болып тұр (М. Ә.).
деп, шойындай жұдырығымен ауыздан
ШАРАСЫНА ТҮСТІ Қалпына, сабақойып-ңойып жіберді (М. Ә.). Жақыбай сына келді, саябыр тапты. Енді біразда
тышканға бас салған мысықша атылып Абай жаңағы ызалы ңалпын басып, шакеліп, Нұртайдың ңолын шап беріп ұстай расына түскен шаңта ңағаз, қарындаш
алды (С. О.).
ұстай отырып: осы жаңағыларға айтқан
ШАП ЕТЕ ТҮСТІ [ЕТТІ, ЕТЕ ҢАЛДЫ] дауымның кейбірін мен кағазға түсірсем
Вір сөзге келмей тыз етіп ашуланды; тап керек,— деді (М. Ә.).
берді. Дәмешсіз «төре» боласыз ба? —
ШАР БОЛАТ Ңүрыш-, алмас қару.
деймін, онда нең бар? — деп бай мен бәй- Ңобыланды [Шуақда] Асық жар — жабіше шап ете цалды (Б. М.). Оның сабыр- лын, біз — болат, Жалын шалса шар босызданып, Күдеріге шап ете түскенін үнат- лат, Шымырай жетер күйіне, Ер серігім,
пады ма, әуелі директорды тыңдап алғы- ырза бол (М. Ә.).
сы келді ме, қалай, Керей: Сіз сабыр етіШАР БОЛАТ ШОҚТА ЖАТЫП ШЫҢңіз — деп койды (М. И.).— Ой, тілеуің
ңұрысын, өл де маған... Секеңдеген ал- ДАЛАДЫ Әбден бабына келіп шарады.
ШАҢЫРАҒЫ
ОРТАСЫНА ТҮСТІ
Отауы бүзьілды, от басының берекесі кетті,
үй-орманы ыдырады; жойылды, цирады.
Енді Аңанда үй бар ма? Бәрі адыра қалды. Шаңырағы ортасына түсті (3. III.).
«Кешегі тұрысатын жерін айтсын, болмаса, аулының үстіне барып, шаңырағын
ортасына түсіреміз» деген уәде бойынша
Ырғызбай колы сіресіп қаптап, жай бастырып келіп ңалды (М. Ә.). Думан-күлкі
енді-енді ңыза бастағанда тыста шартта-шұрт жанжал шыңты. «Тоңсанбайдың
шаңырағын ортасына түсірмесем, көрерсін» деп біреу аласұрып кіжініп жүр
(С. О.).
ШАҢЫРАҚ КӨТЕРДІ © ҮЙЛІ-БАРАНДЫ БОЛДЫ Өз алдына үй болды.
Жеңіс жылы Әбілез үйленіп, шаңырац
көтерді. Миякүл екеуін еңбек табыстырДы (ҢӘ).
ШАҢЫРАҢҚА [ТӨБЕҢЕ] ҚАРА Өз
үйің емес, біреудің үйі, тыныш отыр, жай
отыр, абайлап цой деген мағьінада.
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нығыздалды, нығайды деген мағынада.
(Шар болат шоқта жатып балбырап балқиды. Шоктай қызарып, алау жалынға
оралғанда бапкер теміршілер суға батырып шыңдайды). Шар болат шоцта жатып
шыңдалады деген осы (ҚӘ).
ШАРҒА ҰСТАҒАН ҢАРА БАЛТА
Бұл жерде цайрауы жеткен, бапталған.
цару-жарац бейнеленіп отыр. Мен бір
шарға үстаған цара балта едім, Шабуын
таппай кетілдім, Ңайпаса тағы жетілдім
(М. Ө.).
ШАР ЕТТІ Ө ШАР ЕТЕ ҢАЛДЫ Бажылдап жылады. Ересектеу бала ңасындағы екі кішкентай баланың бірін табанын
кытықтап, сыдылыд аттырып ңойды да,
екіншісін санынан бұрап 'үзіп алды. Ол
жылан шадңандай шар етті (Ә. Н.).
ШАРИҒАТ ЖОЛЫН ТҮТТЫ д і н и.
Дін (ислам) цағидаларын сацтау мағынасында айтылып тұр. Ызғары дейді дозактың Ңыскы суық амал-ды. Шариғат жолын берік тұтсаң, Тайдырмас отқа табанДы (Ш. Ң.).
ШАРИҒАТҢА СЫЙМАДЫ © ШАРИҒАТ Б¥ЗДЫ д і н и. Ислам ережесіне сай
келмеді деген мағынада айтылып тұр.
Бұйрыксыз бәрі харам Шариғатца сыймаса, Жер тырнамай дор болмас, Жетекшіден айрылса (Ш. Ң.). Ңорған салып
биік қылса, Көңліманен еп кылса, Ңұдай
жаңсы көрер ме, Шариғатты бұзған соң
(Д. Б.).

ШАР ҢОЙ Ірі, кексе кой, цартамыш
цой.
ШАРҚ ¥РДЫ [ШАР ҢЫЛДЫ] Даңғаза болды, алас үрды. («Шарң» — парсы
сөзі: айнала, жан-жаң деген мағынада).
Ол күлім көз жұрттың бәрін шақырса да,
өзі іздегенін таба алмай, шарц ұрадьі
(Ғ. Мұс.). Шарк ұрытг жаным түсіп сергелдеңге, Бірде ыстыд, бірде салқын тартып
дене, Бұрқ етіп кайнап шыккан қызу канмен, Көзге жас тығылып тұр, тамбай жерге (Б. К.). Өмір бойы өзім түскен азапқа
ол түспесін деп аржағын салыстырып
шарц ұрып келіп, көзінің жасын төге-мөге
мынау бір хатты Ахметке жазып беріп
жіберді (С. Т.).
ШАРЛАП ӨТТІ [ШЫҢТЫ] 1. Кезіп
шъщты. Кең алқапты алты күнде шарлап
өтті (AT). 2. Тексеріп өтті. Бүдан жиырма
жыл, отыз жыл, тіпті елу-алпыс жыл
бұрынғы кей уездердің, облыстардың есепсанаңтарын да шарлап өттім,— деді Кар
пов (М. Ә.).
ШАР САЛДЫ к ө н е. Дауыс берді, сайлау тасын салды. Жиреншенің бұнысы,
алубасылар шар салған күнде, мұрты ра
на емес, бүтінімен кисайып отырған
ұльщ, тас ңағыстырмасын деп паралап
жатқан әрекеті (М. Ә.). Ол кісіге жолығайың дегеніміз-аң, біз осындағы қазаң
жүкшілеріміз, Өзіміз толып жатқан жүмысшы бармыз. Жүрт шар салуға дуыл-

дап жүр. Осы біз шарымызды кімге саламыз? — деді (I. Ж,).
ШАРТА [ШАРТ] ЖҮГІНДІ Тізе бүгіп
отырды. («Шарта» — парсы сөзі: жедел,
шапшаң мағынасында). Төрде отырған
кісінің үстінде қоңыр күпі, жағасы түлкінің пұшпағы. Басында ескілеу, кірлеу
түлкі тымаі-f. Өзі шарта жүгініп отыр
(С. С.). Тіктеп ңарағанда көзі өңменіңнен
өтеді. Көз ілеспейтін шапшаңдықпен Жәмидің бас жағына шарта жүгініп отыра
ңалды (С. О.). Үйдегі кісілер шарт жүгініп отыр екен (AT).
ШАР ТАРАП Жан-жац, эр жац.
(«шар — төрт, «тарап» — жақ, екеуі де
парсы сөзі). Дариға, о дариға, сондай
кезде, Самғайды шар тарапца ңиял кезбе,
Адаспас, алып түсер аңыл керек, Түйінін
токсан ойдың тапшы ілезде (Ң. А.). Жәукенің ойы шар тарапца жүгіріп өткен-кеткенді шолумен болды (Б. М.).
ШАР [ШАУ] ТАРТҚАН 1. Егде, мосцал болған. Ділда бұл кезде шар тартцан,
бетінің ажымы көбейіп, сүйек-сүйегі біліне бастаған (М. Ә.). Бүрын да тынысы алкымына тығылып, шар тартцан адам төсегінің алдына төніп, өзін-өзі жұлып жеп
отырған сияқты (К. О.). Күреңбай бертін
келе, жасы елуден асып, шар тартып, са
да л-шашына ауыр бейнеттің қалың ңыраулары түсе бастағанда Нартайдың ащы
тілі қит етсе Күреңбайдың жүрегіне тінендей дадала кететін (С. О.). Біреуінікі бүйралау мол болғанда, екіншісінікі жайылма, ұзын сақал. Жатдандар жас емес,
шау тарткан кісілер (М. Ә.). 2. Самарқаулану, жалцаулану мағынасында (АС).
Аспаса ацыл дайраттан, Тереңге бармас
үстірттер, Ңартыңның ойы шар тарткан,
Әдеті жеңіп күңгірттер (Абай).
ШАРТ БУЫНДЫ Тас түйін байлады.
Үстінде ад тері тон, белін көкіректің тұсынан шарт буынып алған, тонның тысы
жод, бидай шүберегі алба-жұлба (Ә. Н.).
ШАРТ ЖҮМДЫ Қатты цысты, тас цып
жүмды. Енді көрдім. Үлкен кесіртке ешкінің артқы аяғын құйрығымен тұсап
еміп жатыр екен. Тіпті ракатка батқаны
сонша, жіпсиген көздерін шарт жүмып
алыпты (ЛЖ). Жүдырығын шарт жүмып,
кайраттанып тұр екен (AT).
ШАРТ КИШДІ Белін буынып, жинакы киініп алды. Дәл шанкай түс кезінде,
Ңұнанбай шарт киінгп, Байсал, Майбасарды ертіп тыска шығып, барльщ елге:
Ал, ағайын, мін енді тегіс аттарыңа! —
деп айғайлап... (М. Ә.).
ШАРТ ҢОЙДЫ [ҢЫЛДЫ] Өзіне міндет етті, талап і(ойды; уәде жасады. Көңілімнен ңұса кетті деп, Өзіне сұлу шарт
цойды, Және туған сәбиге, Алданыш деп
ат ңойды (Н. Б.). Ңұдай тағаланың жолы
деген жолы ниһаятсыз болды. Біраң сол
жолға жүруді өзіне шарт цылып кім ча
дам басты, ол таза мұсылман, толың адам
делінеді (Абай).
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ШАРТ СЫНДЫ 1. Бірден морт үзілді.
Боз ағаштан биік мен едім, Бұлтңа жетпей шарт сынбан. Ел ңұткарар ер едім
Жандаспай ақыры бір тынбан (М. Ө.).
2. Сез көтере алмады, екі сөзге келмеді.
Манадан бері әзер шыдап отыр еді, бұл
сіз тараптан келген түртпек дегенде Бэкең шарт сынды, бұлқаниталқан боп шыға
келді (AT).
ШАРУА БАҢҢАН [ҢУҒАН, ҚЫЛFAH] Іс істеп, тірлік еткен, кызмет қылған. Бірақ соған қарамастан шаруа баг(цан жұрт бұл көктемге дән риза. Егін
мен шөптің мол шығатын құт көктемі
деп атап жүр (Б. С.). Ңырдағы ел ойдағы
елмен араласып, Күлімдесіп, көрісіп, кұшактасып, Шаруа цуған жастардың мой
ны босап, Сыбырласып, сырласып, маукын
басып (Абай). Сыпырмас үйдің ішін, киіз
ңағып, Еш уаңыт шаруа цылмас отын
жағып. Тазалық үй ішінде болмаған соң,
Бойында цадір баға ңалар нағып (А. Ңар.).
ШАРУА КҮЙЗЕЛДІ Күн көрісі, тіршілігі циындады, Бас кетіп изеліп, Шаруа
күйзеліп, Мейрімсіз күн еді, Әлсіздер
қалтылдап (I. Ж.).
ШАРУА СОЛҒА АЙНАЛДЫ Оңға баспайтын, сзтсіз жұмыс туралы айтылады.
Шаруаң солға айналғанда, Мінген атың
табан болады, Асыраған итің жаман болады (ШС).
ШАРУАСЫ БІТТІ 1. Бүл жерде сорлады, соры цайнады деген. кекесін мағынада
айтылып тұр.— Сен де ғашың болыпсың
ғой. Шаруаң біткен екен,— деді (Т. А.).
2. Іс-әрекеті аяцталды. Барған шаруам
бітті (AT).
ШАРУАСЫ ТҮГЕЛ Есебі, ойына алған ісі орнында. Өзінің шаруасы түгел
болған соң, өзгемен ісі жоқ ұсақ есеп
кісілер болады (AT).
ШАРШЫ ТОП Дүйім жұрт, көп халайык. Осы отырған шаршы топтың ішінде
аруағының намысына қызбайтын бірде
бір жан бар ма? ... Мұнда келген билердің табанында бұдыр жоқ болып тайғанаса
тайғанасьін (М. Ә.). Теңдік таразысы к,ұрылған осы шаршы топта да Боқай байының бетіне тура карай алмайды, атын
толық атай алмады,— дейді Таймас,—
бірақ, бұл оның кінәсі емес (Ғ. Мұс.).
ИІАРІПЫ ТӨС Тік циялы беткей. Шаң
жұкпас шашасына саңлақ едім, Шалдыцпай шаршы төске самғап едім, Ңұмайдай,
жұрт аңдымай ңияға ұшып, Алатын тоятымды таңдап едім (Жамбыл).
ШАТАҢ БОЛДЫ Жанжал, day шыцты. Екеу болса, біреу шатақ болды, Законмен жөн сұрамақ атаң болды, Ңұмды
кыстап, тау жайлап, Сыр күзейтін, Мал
басының бәрі де жатақ болды (М. Сұл.).
ШАТ БОЛДЫ Қуанды, масайрады.
Адамзат сайран етер көңілі жай, Секіріп
ойын салар құлын мен тай, Қой мацы3 6 - 160
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pan, сиыр мөңіреп шат болады, Тасиды
күркіресіп өзен мен сай (Ы. А.).
ШАТ КҮЛКІ Көңілді, цуанышты ойын-сауыц. Сонда да болса жолаушылар
арасынан шат күлкі арылған жоқ (Ы. Ж.).
ШАТ ӨМІР Қуаныштьі тіршілік. Көрейін деп сәулетін бір, Келіп едім сағынын
Алматым тұр шат өмірдің, Шам-шырағы
жағылып (III. С.).
ШАТПАЙ ОТЫР Бүлдірмей, көкімей
отыр. Шатпай отыр, үрмей отыр, Бірдемені көрдің бе, мәжнүн? (Б. М.).
ШАТПАҢҢА ТҮСТІ Басын бэлеге шатты. Сырбай болса, кітапша сөйлейтін молдалармен өздерінше жіауаіхтаоамын деп
жаңағыдай шатпаща түсіп еді (М. Ә.).
ШАРЫҢҚА АТТЫ Биікке шыцты,
шьіңға заулады. Шыдады сорлы жалғыз
ер, Мұндай ауыр күйікке, Шарыща атты
тік заулап, Күйікпен кетті биікке (С. С.).
ШАРЫ ШЫҢТЫ Көңілдегісі болды,
жеңіл шыцты. Бір сом қайыр дін үшін
қылмаған бай, Ысырап қылып ағызар
сайлардан май, Шары шығып дегені бо
лып кетсе, Зираттан өткендей-ақ көңілі
жай (М. Ңал.).
ШАУЫП АЛДЫ Басып, жаулап алды,
Орыстың Кубрин сияқты байларын қолма-ңол шауып алғанда, қазаң байларына
неге тимеді екен? — деді Хасен (F. Мұс.).
Шектіні Ер Әлібек шауып алды, Айманның Көтібардан кегін алды (АШ).
ШАШ АҒАРДЫ 1. Қартайды. Отыздарда жасымыз, Жасыкпыз ба осы біз,
Келіншектер күлгендей, Ағарыпты шашымыз (С. Мөу.). 2. Қажыды. Учетчиктердің
берген мәліметінің былығын арши-арши
шаш ағарды,— деді Айдар (Ғ. Мұс.).
ШАШАҢ [ШЕШЕК] АТТЫ [ЖАРДЫ]
Гүлдеді, кұлпырды. Өлген ана жанында
Еңбектейді ясас бала, Шашац аткан шағында Бұл не деген масқара (Ң. А.). Жапырақ алаңанын күнге жая, Жайңалды
нөсер құйып жасыл ая, Миуасы жұпар
шашып, шашац атып, Бауырында көлеңкеден үсті сая (АЖ). Оралған шашың жібек, қасың барқыт, Сымбатың шашац жар
ран өрім талдай. Көмірдей оты жанған
екі көзің, Бұраң бел, ңырлы мұрын, жазъщ маңдай (С. С.). Ңауызын жарып,
шешек атып келе жатқан гүлдей боп, талдырмаш бойлы қыздың әдемі мүсіні әшейіндегі өзінің анық ажарын тауып, айқындала түсті (Ә. Н.). Май туса, гүлдер шешек атса жазда, Тоғайда бұлбұл, көлде
ақңу, ңаз да. Сайраса, біз жастар да нак,
солардай, Бақытқа бөленеміз сауық назға (Ңән). Шешек жарған гүл дейсің бе,
жапыраң жайған терек дейсің бе, әлде
аңның суреті ме, заттың бейнесі ме, мейлі
оған бәрібір қолымен койғандай ғып сұлқитады да ңояды (Н. С.).
ТІІАТТТ АЛ ДЕСЕ БАС АЛАДЫ Әпер
бацан, үр да жыц кісі мағынасында.

ШАШАСЬША
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Та бы бетен, түсі әкім, Іші дұшпан, ісі
әкім, Белсенді атты гоп шыкқан; Шаш
ал десе бас алған, Талай сұмдьщ жасалған, Бүлдіргіштер көп шықңан (I. ЗК.).
Ондайлар (шолак белсенділер) — шаш ал
десе, бас алған, айкайға, зорлыіэда сүйенгендер... (ҢӘ).
ШАШАСЫНА ШАҢ ЖҮҢПАЙДЫ
[ШАЛДЫРМАЙДЫ] Жүйрік, шабыска
жүйрік; сөзге жүйрік, саңлак. Шаң жұцпас шашасына саңлац едім, Шалдықпай
шаршы төске самғап едім, Ңүмайдай
жұрт аңдымай, кияға ұшып, Алатын тоятымды таңдап едім (Жамбыл). Жүйрікті
шаң жүцпаған шашасына, Жасырды-ау
тоң топырак тасасына! Жиналып дос-жараны келсе де оның, Жанарын жалғыз
сәтке аша алсын ба? (Т. Шоп.). Ауданым
Шиелілік Бестал совет, Колхоздың мүшесімін «Үлгілінің», Еңбегін ерлерімнің жырлап өтер, Шашасын шаң шалмайтын дүлділімін (ХА).
ШАШАУ ЖАТТЫ Бөлек, бацылаусыз
болды. Шашырап шыққан қандар көп,
Шашау жащан малдар көп, Қайсы бірін
айтайын, Айта берсем сөздер көп (Б. Қ.).
ШАШАУ ЖІБЕРМЕДІ [ШЫҒАРМАДЫ]. Қаға берісте калдырмады-, шетке
шашыратпады. Көпті көрген кұйма ңұлаң
әйел еркектердің сөзін шашау жіберместен көңіліне тоңып болса керек (Ғ. Мүс.).
Бір адам бүлк етпеді. Тосын келушінің
бір сөзін шашау шығармады, құлаңтарын
төсей телміре қалыпты аузына (Ғ. Мұс.).
Ңашан осы істің себебі аныңталып, беті
ашылғанша бір адам сыртңа шашау шыцпасын (А. X.). Мүсірәлі колым қайтып
кетеді деп, сокыр тиын да шашау шығармай, пұлдың бәрін тақымдап, көрпенің
астына басып алды (Т. Ә.).
ШАШБАУЫН КӨТЕРДІ [КӨТЕРІП
ЖҮР, КӨТЕРІП КЕЛД1] Біреуге жағымпаздыц етті, кошеметтеді. Бөжей: «Ажарым өтпейтін болса, шашбауыңды несіне
көтердім?» деп өкпелеп қалды (М. Ә.).
Үйде сирек болам. Өмірімнің көбі байдың
үйінде өтті. Ел ңыдырып, Амандықтың
шашбауын көтеріп, сауың құрумен өтті
(Б. М.).
ШАШ ЕТЕКТЕН Қыруар, көп, мол.
Дүлей боранның шаш етектен зиянға батыратын каһаоынан саңтануымыз керек
(AT).
'
ШАШ ЕТЕКТЕН ОЛЖАҒА БАТТЫ О
ШАШ ЕТЕКТЕН ПАЙДА ТАПТЫ [КЕЛТІРДІ, ТҮСІРДІ] Молшылыцца батты, табысца карыц болды. Дәптеріме карасам
бірсыпыра ойлар жазылып қалыптьі. Егер
соларды баспа бетінде сезбен жеткізе алсам, бұл сапарда опжаға шаш етектен
батцаным да (Ғ. Мұс.). Колхоз кәсібі биыл
тым оңды. Осы отырған Рабиғалар биыл
шаш етектен олжаға батпац (Б. М.). Нартай бөркін алшысынан киіп, шаш етек
тен пайда тапты (С. О.). Совхоз директоры

Гусевке тың жер бейне шаш етектен пай
да келтіретін товар тәрізді (ҢӘ).
ШАШ ЖЕТПЕДІ © ШАШТАН КӨП
Үшан-теңіз, өте мол мағынасында. Басқа
дәлелді былай қой-аң қояйын, оны тере
берсем шашың да жетпес. Дәл бүгін сөзіңнен талай сұмдықты табуға болады... деді
Мыркал (Ә. Ә.). Арман гой сонауға алыс
жетелейтін, Сыршыл етіп өзгеден жекелейтін, Ңарызым туған елге шашымнан көп,
Ңакым жоі{, тірлікте оны өтемейтін
(М. Айт.).
ШАШ СИПАР к ө н е. Қалыңдыцты ец
алғаш рет күйеу жігітке ертіп экеліп таныстыру мағынасында. Той бітті, кеш тө
жетті қол ұстатар, Коде көп, ырымы бар,
шаш сипатар, Болганда түн ортасы, кызды қамап, Сыпылдап сөйлеп отыр жас
катындар (С. Т.). «Қол ұстатар», «шаш
сапар», «кыз көрсетер» — ырымын бер
ген соң, ңұрсын өңгең (Б. М.).
ШАШУ ШАШТЫ Жаңа түскен келін,
жас нэресте т. б. цуанышты жайға байланысты ырым (байғазының түрі). Отаудың
есігіне таянған кезде бір кексе әйел Динаның алдына, басына шашу шашты. (С. Баң).
Келіп, өз қолынан шашу Машты және
тойды өзі басңарысты (Ж. Ж.).
ШАШЫН ЖАЙДЫ к ө н е. Ескі дағды
бойынша әйелдің царалы болуының белгісі. Жеңгең түн ортасында шашын жайып, дауыс і?ылып келді (Ғ. Мұс.). Он бес
те қыз зарлады шашын жайып, Ңараңат
көз шарасын жаспен шайып, Аулаі^та
жігіт салган эк жылады — Махаббат күнде болды көзден ғайып (X. Ер.).
ШАШЫҢ ЖАЙЫЛҒЫР ң а р ғ ы с.
Жацын-жанашырыц өліп аза тұтқыр де
ген мағынада.
ШАШЫРАТҢЫ БЕРДІ к ө н е. Мал
цашцанда бүрынғы уацыт. арнай тамац
немесе басца бір нәрсені ырым етіп береді,
соны «шашыратцы» дейді. Ңораматау жесе, тоі{ты қашар, Шашыратцы бермесе,
боңты кашар (Мақал).
ШАЯН КӨЗДІ Жексұрьін адам туралы айтылады. Кегі бітпес заманның, Атыңзатың құрымай, Азгынысың адамның,
Шалн көзді сұмырай (Ң. А.).
ШӘЛКЕМ-ШАЛЫС КЕЛДІ © ШӘРГЕЗ
КЕЛДІ Қайшы болу, қарама-царсы болу
туралы айтылады. Бәйтен Әшімге Шырағым шэлкем-шалыс келуді ңоймадың-ау —
деді (М. И.). Ең алдымен ңояр шарттарымыз бар. Бәлкім, сізге шэлкем-шалыс келуі де ықтимал (ЛЖ). Бала айтты: — Өзің
біл! — деп, бұл сөзіне, Шал қуанды тиген
соң ерік өзіне. Төбесінен тік тұрып кылды
қызмет, Титтей иіәргез келмейді мінезіне
(Абай).
ШӘУ БОЛДЫ [ТАРТТЫ] 1. Байлыц
орнап, молшылыцка ие болды. Темірдің
зайыбы едің, ханымы едің, Байлывда
шәу боп малтып ңалып едің, Сен де бір
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шеккі емес екен, бір додага еркін жарайды (AT).
ШЕККІ КӨРМЕДІ Теріс таппады, тэуір
деп есептеді. Жаңсылыңқа балаган сөз
жанына жайлы тиетін Әділ әйелінің сөзін
шеккі көрген жоқ (Ғ. О.).
ШЕК ҢОЙДЫ Белгілі бір меже цойды.
Сұлтандардың, старшиналар мен ру басы*
ларының праволарына да белгілі бір дәрв*
жеде шек цойылды (М. Ёл.). Ңарапайым
сөздер мен эдеби сөздердің арасына шек
цою ңиын (ҚҚТ).
ШЕК-СІЛЕСІ ҢАТЫП КҮЛДІ Өге цатты, шегі түйіле күлді.
ШЕКТЕН АСТЫ [ІПЫҚТЫ] Асцынды,
шамадан тыс кетті. Баймұратовтың ісін
шектен асцан бейбастың, кайтып білінсе,
ешбір төзіп болмайтын қылың деп біліңдер (М. И.). Сүтемгеннің соткарлығы, шек
тен асцан озбырлыгы туралы осы әңгімелер Ғаниға тағы ой салды (Ж. А.). Ңызкеліншек, ңыршын жас, Айтуга да тіл
бармас, Шектен шыццан айуандық. Еткен
ісін жауыздың (Ң. Әб.).
ШЕК ШЫҚҢАН Оғаш кеткен, оңашаланған. Болмас,— деп ең соңында салысты шек, Шек шыццан қылды уәде қаңпауға иек, Киюге бару шегі шьщқаннан соң,
Бәрі де болып риза көрмеді жек (Т. I.).
ШЕЛ БАСТЫ [ҢАПТАДЫ] 1. Көрініті
түрған нәрсені көрмеді, көргісі келмеді.
Кейбір басгыңтар бір қадалса, қайтып іші
жібімейді, сол пікірін өзгертпейді, ненШЕКЕМ ҢОРАЗДАНДЫ д и а л. Шікі- дей жаксылык істесең де көрмейді. Көзін
рейді, мардымсыды. Сен шекем цораздан- шел басады (3. Ш.). Азған екен ауылым,
баі (Шығ. Ңаз., Больш.).
тозган екен әрім, Көзімді шел басыпты,
ШЕКЕНЕЛЕП ҢҮЙДЫ д и а л. Аздап көкірегімді кір шалыпты... (С. Бақ.).
цүйды, шацтап цүйды. Жанторсыққа ңы- 2. Соцыр болды. Көп жұртым естімеймін
сөзіңді енді, Тең құрбым сірә көрмен
мызды шекенелеп күйды (Жамб., ПІу).
жүзіңді енді, Сарыбай кеткенінде жылаШЕКЕСІ ҢЫЗБАДЫ Бүндағы мағына: маған, Шешеке шел цаптасын көзіңді енді
мзз таппады. Жамылып ішігіңді шекем (ҢКБС). 3. Надан болды. Танымассың,
цызбас, Ңайтәйін басы бүтін бермесеңіз көрмессің, Қаптаған соң көзді шел, Иман*
(Ш. Ж.).
сыздық намазда — қызылбастың салган
ШЕКЕСІ ҢЫЗДЫ Егесуге дайын тур лсол (Абай).
ран кісі туралы айтылады. Шекесі цызып
ШЕЛ БІТПЕДІ [ЖҮҢПАДЫ] Дәулет
алган солдаттар, оны тыңдамады... (Ә. Н.). конбады, шаруасы оцбады. Есбол ңария
Мае болып, шекесі цызды. (AT).
да Еламанның сөзін ңостағандай, кеудесіне түскен басын изеп ңойып: — Я, осы
ШЕКЕСІНЕ ТИДІ Беті цайтты; шыц кездегі ел жақсысы деп жүргендердің пиетіп жүрекке тиді. Бір ұрттап дәмін көр- ғылы бұзылып болған. Ойдай, заман-ай!—
геннің өзінде шың етіп шекемізге тиді деп, таңия киген ақ құйқа басын түңілө
(Б. Ңыд.).
изеді. Сонан кейін өзіне-өзі күбірлегендей
ШЕКЕСІНЕН ҢАРАДЫ Паңданды, боп,— шер жұи^ан ел анау! Бойына шел
менсінбеді. Солардың ескі-кұсңыларын жүцтіай, copra батдан. Сорлы елге содыр
киіп шыңңанда сэнденіп, шекесінен царап басшы тап келіп, титыңтап тұрмыз ғой,
не кылса да — деді (Ә. Н.).
жүреді (Ғ. Мұс.).
ШЕМЕН БОП БАЙЛАНДЫ [ҢАТТЫ]
ШЕКЕСІНЕН ШЕРТІП ЖҮРІП ТАҢДАЙДЫ Ец жацсысын цалайды. Ендігі Тастай болып жабысты, түйілді. Зымырап
жұрт шекесінен шертіп жүріп сапалының күндер өте берді. Ішіне шемен боп байланған ңайғы шерін сырті-fa шығара алмай
сапалысын таңдайды (Ғ. С.).
жүре берді Маржан (С. О.). «Адастым!* —
ШЕККІ ЕМЕС Қате болмас, дүрыс; деген мұздай суық жаман, ой Нұржанның
жаман емес, сөлекеттігі жоц. («ІПеккі» — кеудесіне шемен болып байланды (Б. С.).
парсы сөзі: бұрыс мағынасында). Атың Ал, ана, ғазиз ана үмыта алмайды бала*

ат шығарсаң деген оймен, Бір мешіт өзіңе
арнап салып едің (Р. Нұр.). 2. Семірді, толды. Құсы шәу болыпты (АТ). Әбекең далаға беттеді. Дем алысқа шыңқалы шәу тартып кеткен бойын жазып керілді де, сыртк,а шықты (ЛЖ).
ШЕГЕ AT Вұрынғы уацыт цұда түскенде «шеге ат» деп цұдандалы кісінің
берген малын айтқан.
ШЕГІНЕН АСА АЛМАДЫ Шамадан
шыцпады. Екпіні желдей есілген, Төрт
аяғы кесілген, Ажалдың құрган шебінен,
Аса алмайды шегінен, Ңыр тағысы құлан
Да (Д. Б.).
ШЕГІРТКЕНІҢ АЙҒЫРЫНДАЙ Кіпкішкене болып алып, цыдыңдап ацылсынатын адам туралы айтылады. ІПегірткеніц айғырындай шікіреңдеп-ақ болды
осы немең (AT).
ШЕЖІРЕ БОЛДЫ Бүл жерде көпті
көрген кісі мағынасында. Көп жасаған
көнемін..., Шежіре боп талайға Мен талайдан келемін... Тарих дейтін шал болам
(I. Ж.).
ШЕКЕДЕН ШЫҢТЫ Бұл жерде аса
суьщ су туралы айтылып тұр. Таудың
мұздай суы шекецнен. шығады, жілігіңді
сырқыратады (Ң. Ә.).
ШЕКЕМ БОЛДЫ д и а л. Сацтанды, сац
болды. Асылбек, сенің сөзіңнің түрі жақсы емес, біреуді кеміте, кекете сөйлейсің,
сенен шекем болу керек цой (Ңост., Тоб.).
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сын. Оның жүрегіне шемен болып цатцан
қайғы мұзы ешңашан жібір ме? (М. И.).
ШЕН АЛЫП, ШЕКПЕН КИДІ © ШЕНДІ ШЕКПЕН ЖАПТЫ Мұндағьі мағына:
атаща, билік-мансаща ие болды. Тіпті
сол патша отаршылығына мойын ұсынып,
шен алып, шекпен киген сұлтан тұңымдарының кейбіреулері Кенесарыға ңосылып
кеткендей болран {I. Е.). Мәз болады болысын;, Арңаға ұльгң қакдеанеа... Шенді шек
пен жапцанға (Абай).
ШЕН ҚҰМАР [ҢҰМАРЛЫҚ] Мансапкор; билік-атаққа әуес мағынасында. Шен
цүмар, мансапңор топтың әмір иесіне жарынымпаз бір бейшара мінезі де осы:
күрессе жығылады, ойнаса ұтылады, қалжындасса жеңілвді (Ғ. М.). Николайдың
неше сайлауында би болып келген Сандыбай да енді «шен цүмарлъщты» тастап,
үлкен, жұрт аузына ^арайтын ақсаңал
болды (I. Ж.).
ШЕН ТАҢТЫ к ө н е. Дэреже, билікке
ие болды. Қалқам Шоңан-ай, құс қадірін
білетін оңымысты адамды жаңа көрдімау, сары ала тон киіп, шен тщцаның, шаш
ңойғаның болмаса нағыз казаң екенсің
ғой (С. Бақ.) Яки маңоат тілмаш боп жем
табу ма? Жылтыратып cap түйме, шен
тағуға, Кеміре-кеміре жыртылған жырың
дорба, Басңалардан қалғанын сен қағуға
(С. Т.).
ШЕН ТИМЕСКЕ ШЕН ТИДІ Кім болса
сол билік етті Әеген мағынада айтылып
тұр. «Енеңді...— деді щ и көз жігіт ішінен,— шен тимеске шен тиюіні» (Ә. Н.).
ШЕНІНЕ ЖУЫТПАДЫ [КЕЛМЕД1]
Маңына жолатпады, маңайлатпады, өзінен
аулац үстады. («Шен» дегеннің о бастағы
мағынасы — бүйір, маң). Ылайық ақылыңа қылыңтарың, Іңкәр қып сол ғой
мені кұрытканың, Аулыңда айналсоңтап
төрт күн жаттым, Сонда да шеніңе бір
жуьітпадың (М. Б.). Ешбір төре еріксіз,
Шеніне оның келмеген, Ерлік пенен на
м ы ла, Ат сауырын бермеген (Жамбыл).
Өз жанындай сүйікті көрем сері, Өсімтал
барлық малдың ұйтқы кері. Әлпештеп
колхоз бағын өсіреді, Шеніңе келе алмайды ұры, бөрі (ХА).
ШЕҢБЕР АТТЫ Бүл фраза көбіне
ицарны» сөзімен тіркесіп, катты тойды
деген мағынада цолданылады. Сәрі асты
шеңбер атып үйренген кінәмші ңұрсақ
майлы ас карпымай қыңкылын тыймастай
көрінді (А. Сүл.).
ШЕҢГЕЛ САЛДЫ Зорлыкпен цол сал
ды, ауыз салды. Тәкежан сұмдык бастап,
кемпір-шал мен ңызыл карын жас баланың талшығына да шеңгел салды (М. Ә.).
Салғанымен шеңгелін, Ағылшындар батыстан, Басын имес теп-тегін, Бой көтерер
Пакистан (С. Мәу.).
ПГЕҢГЕЛШЕ ІЛШДІ [ІЛІКТІ] Қармағына түсті. Жауыздың қара жүзін көріп,

тағы да шеңгеліне ілінген екенсің ғой!—
деді (М. Ә.).
ШЕҢГЕЛІ ТОЛМАДЫ Олгры көрді,
цорашсынды. Тайсойғанның ңұмьінда, Тай
өгізге жүк артып, Бүкпақтап жүрген сендей жаман берішке, Толмайды менің шеңгелім (ШС).
ТТТЕП БҰЗДЫ Қарулы топты быт-шыт
цылды, жауды жеңді. Жатса-тұрса Еспенбет Түлпар мінсем деуші еді, Қару-сайман асынып, Шепті бүзсам деуші еді
(Д. Б.). Жеңіс туы толңындап, Астында
ойнап аң сұр ат, ПІеру шегіп шеп бүзьт,
Кеп тұрғандай Еренбек (Ж. Т.).
ШЕП ҢҰРДЫ [САЛДЫ, ТАРТТЫ]
Қарсы can түзеді. Батыр деме батырды,
Шеп цүрған жауға шаппаса, Төре деме төрені, Ел тілегін таппаса (Д. Б.). Ңызыл
әокер шеп цүрып, оңты оңпен карсылап,
қып-ңызыл оттың астында бытырлатып
атңылап жатып алды (С. С.). Самсаған
ңол, ңалың кісі қанатты жайып жіберіп,
шеп тартып, cap желіп келеді (I. Ж.). Жар
басындағы жер қазбаларға арқасын бере
иықтасып, шеп тартып тұр еді. Ңуғыншылар да ар жағынан селдей ңаптап ағызып келген беті бұларға лап берді (Ә. Н.).
ШЕР [-Л1] БОЛДЫ © ШЕР Ж¥ТТЫ ©
ШЕР-ШЕМЕНГЕ ТОЛДЫ Қайғы-мұң басты. Керілген ң.ас, кірпігің атңіан оқтай,
Ішіме қайғы салдың жанған шоі^тай. Шер
болып еш жібімес менің кеудем, Ңасіреттен жұмарланып жатыр доптай (А. Ңор.).
Есбол кәрия... өзіне-өзі күбірлегендей
боп: — Шер зкүтцан ел анау! Бойына шел
жұқігай сорға батқан. Сорлы елге содыр
басшы тап келіп, титыктап тұрмыз ғой,
не кылса да,— деді (Ә. Н.).
ШЕР КӨКІРЕК Уайымды, цайғылы кісі,
мүңды жан. Бәрі өліп жолдасымның, жалғыз қалдым, Боп жүрген шер көкірек
серік едім (Айтыс).
ПІЕРМЕНДЕ БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] 1. Масцара етті. Ханның баласы, досы Ңыран
карақшыға бір ауыз сөз айта алмай, шерменде болып, кала берген екен (И. Б.).
2. Әуре-сарсаңға түсті. Шытырманға келгенде, Болмау үшін шерменде, «Мәйек>
болып жиылдыі{ (I. Ж.). Вастаған әрбір
жолға, тағдыр дейді, Шерменде еш бендеңді цылма, дейді (АЭ).
ШЕР ТАРҢАТТЫ © ШЕРІН БАСТЫ
[ҢОЗҒАДЫ, ШЕРТТІ, ШЫҒАРДЫ] Қайғысын шығарды, мүңын шацты. Ешкім
жоқ шер тарцатып көңіл ашар, Жүректің
күйіп-жанған дертін басар, Мұңымды
жұртқа айтпаған саған шаңтым, Жүрек—
от, көңіл — дария, халім нашар (С. С.).
Түнде бағлан ңозының жас етін жей отырьга, Дәулет Асанға жүректе ңұса бон
каткан бір шерін тарцатты (3. Ш.). Жаным-жаным, Гүләндамын, періштем бол,
кел бері. Жүрегімнің басып шерін ңарашығым сүй мені (Б. К.). Жамаңцап бірдеме деп айтып салсам, Түтуге мен сорлыны
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бас саларсың, Шыдамай шерін козғап,
шынын айтса, Ңылышпен алтын сапты
басты аларсың (Ш. Ж.). Ән болып Көкшетаудың күңіренгені, Сөз болып жат мінезі, шерткен шері, Кетіпті елдің аузы
әуезе қып: «Жын құшып, жалғыз жүрген
Ақан сері» (I. Ж.). Адам болса, кеуліңде,
Бөлмей калмас бір арман, Екі мұңлы бас
ңосса, Іштегі шерін шьіғарған (Б. Ө.).
ШЕРТЕР КҮЙ, ШЫҒАР М¥Ң Айтар
арыз, көцілдегі сыр. Осында бол, Марзия.
ІІІертер күй, шығар мұңың жоқ емес, Бір
жетерміз шаршы топңа! (Ғ. М.).
ШЕРТПЕК АЛДЫ Ойыннан ұтылған
адамның маңдайына шертіп «ңарыз» цайыратын ойын түрі. Ңай-қайсысын көзі ша
лый ңалса-ақ болды, шакырып ап, шекесінен бір-бір шертпек алады (Ә. Ңалд.).
ШЕРТУІНЕ КЕЛМЕЙДІ Күші тең емес
кісі туралы айтылады. Мына сиқыңмен
сен ешкімнің шертуіне келмейсің (AT).
ШЕРУ ҢОЛ Жорыща аттанған калың
цол (эскер). Ңалың шеру цол қандай, Жалғыз үйге қойылды ат, Жер қайыса ұрандай, Ңақырың қан татыған (I. Ж.).
ШЕРУ ТАРТТЫ Жорыц жасады, can
цүрып келе жатты. Манастар шеру тартып
келе жатванда, бүлардың алдынан бой
бермей тулап жатқан Орхон өзені кездеседі (М. Ғ.). Шығыстан шеру тартцан
Шыңрыс немересі де қара құрым ңолын
ңайтарып өтті (X. Е.).
ШЕТ ЖАРАСЫН
[ШЕТ-ПҮШПАҚТАП] АЙТТЫ © ШЕТШ КӨРСЕТТІ [ШЫҒАРДЫ] Ептеп сездірді, жеткізді... Жиналыста не болды, кімді ңарады, оны Аңан
айтпады. Бұрын шет жағасын ептеп айтып, ұзын ырғасьшен таныстыратын
(3. HL). Жаңальщка жаңалық ұласты, Маңажан да тұтңиыл бір жаңалыңтың шетін
көрсетті (С. Ал.). Еламан тілін тістеп тоңтай қалды. Абайламай көңілдегі ңорқыныштың шетін шығарьіп алып, қипаңтап
ңысыла бастады (Ә. Н.).
ШЕТ [ШЕТТЕ] ЖҮРДІ [ҢАЛДЫ] ©
ШЕТКЕ ПІЫҢТЫ Топца косылмады, өзінше болды; жырац болды. «Білім» деп
соңғы бір кезде, Станоктан шет жүрдің,
Болсаң да одан цол үзбе, Деген сөздея
бет бұрдың (Ж. М.). Ішінде от пен судың
бір күші жоң. Атаған, мұның атын сымтрамвай, Поезда біз жүріппіз отыз сөтке,
Келмеген қазак ұлы шығып шетке (М. С.).
Өзің шетке шығарғаннан бізге ауыссаңшы? — деп іліп-ңағып, өзін әбден иыңтап
алып еді (Ә. Н.). Ңамбар жолдас жастарды тәрбиелеуден шет цалып көрген жоқ
(К. О.). Әдебиетке сол уаңытка дейін шетте цалып келе жатқан жұмыскерлер табы
да ортақ бола бастады (С. С.). Жаман ханға акылымен, тапқырлығымен жаңты, Ңырық уәзір шетте калды (ҢЕ).
ШЕТКЕ ҢАҢТЫ © ШЕТКЕ ШЬЩҚАН
САЯҢТАЙ ЕТТІ © ШЕТ ҚАҢПАЙ БОЛ
ДЫ [ҢЫЛДЫ] Сыртца тепті, сырттатты,

ШЕШІНГЕН

щғажу көрсетті. Күлше: Менің де білгім,
бақытты өмір сүргім, жаңсы адам болғым келеді, Жібек, сол үшін де әрекет
етем. Не пиғылым жаңпайды сендерге,
неге шетке цағасыңдар?! (М. И.). Осы үлкен өмірдің толқынына кеп кеткенде,
ағымға ілесе алмай шетке цағылып ңала
ма? Бұл ортаға үйренбеген жас көңіл
кобалжиды,— дейді (Н. Ғаб.). Байеке,
күнім ңайда баяғыдай, Байлардың шетке
шьщцан саяғындай, Басыма пәле жауып
тұр осы күн, Ңұдіреттің көктен түскен
таяғындай (Ш. Ж.). Протоков Шоңанмен
төбелеспек болып еді, бірак басқалар ара
түсіп, оны шет tfajfnau цылды (С. Б.). Екі
жылдан кейін асырап алған шешесі ұл
табады да, Ғабдолланы шет цацпай қыла
бастайлы (С. М.).
ШЕТ КӨРДІ Жат санады, ұнатпады.
Жұрт жүр ғой арамдықты еп көрем деп,
Тоқтау айтңан кісіні шет көрем деп, Бар
ма екен жай жүрген жан қанағатпен, Ңұдайдың өз бергенін жеп көрем деп (Абай).
Үлбосын Күреңбайды онша шет көре қоймаса да, кұлак кесті кұл атанған жоі{жітікке басын байлағысы келмей, ретім
келмейді,— деп меселін қайтарып тастаған (Б. М.).
ШЕТШ ЖОЛ Алмағайыбы, цатері көп
жол. Бірақ бұл жол — бек шетін, бек нәзік
жол (Абай).
ШЕТІН КЕЛЕДІ Шыдамсыз, нэзік, элжуаз болады. Алғапщы туған күндері бо
та түрлі ауруларға өте шетін келеді де,
аса жақсы күтімді керек етеді (И. Жұм.).
ШЕШЕК ШЫҢҢЫР! ц а р ғ ы с , Қорасан шығып өлгір деген мағынада. Ойбай,
көзім-ай, шығып кетті-ау, ойбай, шешек
шыццыр жалмауыздар-ай!— деп бақырған дауыстан менің зәрем зәр түбіне кетті
(Ә. К.). Бұл цу шешек шыщырлардыц
біреуі де оянбаған ғой (ЛЖ).
ШЕШУІН ТАПТЫ Ретін, жөнін келтірді. Шаршы топта сөз бастау қиын, Шешуін адам таппас дау бар (ШС).
ШЕШІЛЕ АЛМАДЫ [ҚОЙМАДЫ] Жадырамады жарытымды сөйлей алмады.
Ңаратаз ашуланса копке дейін шешіле ал
май, күрмелген жіптей түйіле береді
(Ә. Н.).
ШЕШІЛЕ ТҮСТІ [СӨЙЛЕДІ] Ағытыла
суырыла сөйлеп кетті. Енді Абайдан жаңағы сөзді есіткен соң (Базаралы) шешіле
түсті (М. Ә.). Салңын ойлы, сарғыш көзі
бар мүғалима Мәдина соңғы сөзді Осия
ны түсіне отырып, шешіліп сөйледі (М. Ә.).
ШЕШІНГЕН СУДАН ТАЙЫНБАЙДЫ
Тэуекелге бел буып, батыл кірісер сәтте
айтылады. Бәйтен. Тоқтат, Ңали!... Шешінген судан тайынбайды... Әңгіме әлі
біткен жоң (М. И.). Өзің осы екеуін текке
атаған жоксың, тауып ұстадың ғой, бала
шырак. Шешінген судан тайынбас дейтін
жалаңаш батырың осылар. «Дәндібай мен
Дәркембай болмаса, жатақтың мүлде сор-

ши
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лағаны да » — деп далага шыға бере бұл
жөндегі сөзді тұжырды [Дареке] (М. Ә.).
1ПИ БОРБАЙ [Б¥Т] Жүдеу, терісі етіне жабысцан жас бала жөнінде айтылады,
Ши борбай бала-шаға мен шал-кемпір көлеңкеге шығып алып, ңара жолдан көз
алмай іқадалып отырады (ЛЖ). БалаларДа береке ңалмадь:. Шетінен жүдеу, ши
борбай, боп-боз (Ғ. С.).
ШИЕ ЖЕГЕНДЕЙ ҢЫЛДЫ Түмсығын
бұзды. (Ңызыл ала кан етіп ұру марынасында). Тұқымыңды ұрайын, аузы-басыңды шие жегендей қып-ңызыл цылайын
ба? — деп Иса молда тізесінің астындағы
камшысын альтп Сағнттың жолдасына ңарай тұра ұмтылды (С. С.).
ШйЕ ҢЫЗЫЛ Аса кызыл, цан грызыл.
Шие қызыл, үлбіреген гүл ерні оймаңтай
боп, жанды еріте тал шыбықтай назданып, мыиа кушакка келсе бір қазір (ЛЖ).
ІИИЕЛЕП БАЙЛ -ҮДЫ Жіптің екі басын шалып тартуды бірер рет цайталайтын байлаудыц бір түрі (Бұдан басңа «қазьщбау шальш байлады», «күрмеп байлады» сықылды байлаудың бірнеше түрлері бар). Шырағым шиелеп байлама,
шешуге қиын болады (AT).
ШИЕЛІ ТҮЙІНДІ ШЕШТІ Шатаскан
істі.ң жүйесін тапты. Е—е—е, Ыбыш ңажы, Ыбыш і$ажы, қауңарың сенің шыбыш
з-гажы! Шендігінді қайтейін, шиелі гүйінді
шешпесе. Ац пейілің кімге дәрі, ез еліңе
отпесе (Ғ. Мұс.).
ШИЕНДЕП ШЪЩТЫ Жоңышңаның
суыц күзде қсйта көктеуін айтады. (Бұлай
кекдэ оңтүстік өңірде айтылады).
ШИЕТТЕЙ БАЛАЛАР Үйелмелі-сүйелжелі, өрімдей. жас (Бұл, көбіне, жоқ-жітік
үйдің балаларыка айтылады. Киімсіз дегенді «шиеттөй жалаңаш» дейді).
ШИ ЖҮГІРТТІ Араға от салды. Менің
Жүрегімді Кайыржаіпіың өзі де біледі.
Бір пслөсі, арамызға ши жүгіртіп жүргендер де бар (3. III.). Ңұлағын мақтамен
бітеп алса да, тыйылар емес, біреуі болмаса, біреуі сэз арасында ши жүгіртіп
іліп етеді (3. Ш.).
ШИКІ 6КПЕ Жас бала (лерзент) жөнінде айтылады. Күңіреиген бэйбіше де
цоцыт) қазша! Еермес пе еді бір шикі өкпе
не жазса! Үйлыкңан үндей алмай отырғак жұрт, Шеттегі түое келді жетім тазша
(I. Ж.).
ШИҢАН ШЫҢҚЫР! қ а р г ы с . Жара,
сыздауыц баскыр деген мағынада К...інен
шицан шыккыр, малға ңарамай омалып
отыра береді (AT).
ТТТИ МОЙЫЫ Қылцима, арыц адам туралы айтылады. Жәшігшде кәмпит көп,
дүниеңор, ши мойын,— деп мазаңтады.
Бұл балалар арасына жайылып кетті
(С. Б.).

ШИПАЛЫ БОЛДЫ © ШИПАСЫ ТИДІ
Себі, пайдасы тиді. Төреден шыққан сүлу
әйелдің «ер жанды», «еркек кұмар» салтына еті үйреніп кеткен сұлтандар, егер
ел билеу, мансап саңгау тілектеріне шипасы тиер болса, қатын, қыздарының үй
арасындағы бозбалашылығына мән бермейтін, көргенін көрмегендей боп, жауырды жаба тоңып жүре беретін (I. Е.).
ШИРЕГІНЕ КЕЛМЕЙДІ Теңесе алмады, мацайлай алмады. (Парсы тілінде «ширек» — төрттен бір). Өтірікті шындай,
ақсақты тыңдай ғып жорғалатуға келгендс, Шымырбай да, Сана да Сарңыздың
ширегіне келмей
айдалада
ңалады
(Б. Тіл.).
ІТІИ ПІЫҒАРДЫ [ШЫҚТЫ] 1. Берекесіздік туды. Бұрын облыс көлемінде
әжептәуір абыройлы боп жүрген, шаруасы мығым саналатын аудан еді. Енді күннен-күнге ши шығып келеді (Т. А.).
2. Қыңыр цылыц байцалды. Үш шәкірттен
ши шығып, коллективтен жырылып отыр,
көргендерін айтпайды (М. И.).
ШИЫРШЬЩ АТТЫ © ШИРЫҒА ТҮСТІ 1. Қайрат-жігер көрсетті, цатуланды.
Бүл өзін рухани маркайгумен бірге жастык жалынды сендірмеуге, ... табиғат бер
ген ңуат-жігерді сабасынан орта түсірмей,
үыемі жетілдіріп, шиыршыц атцызугй
киындықтан асып түсіп, ыетың-суыққа
бірдей талмай шапқан көп еңбектің арңасында келген шын сыбаға еді (М. И.).
Ңарттың түсі тағы өзгерді. Бұл жолы
дарт қатуланып, шиыршыц атты (СҢ).
Нұрлан Тайманов! — деп Темір онан сайын иіирыға түсті (Ә. Ә.). 2. Тыпыршыды,
жұлцынды. Тізгіннің сәл босауы мұң екен,
онсыз да үркіп, шиыршык атып тұрған
торы жалт берді де, қос кұлағын жымып
шаба жөнелді (Ә. Н.).
ШОЙ [ШОЯЫК] ДАРА Қап-цара, day
кара. Арпылдаған паровоз, Дайратты і?айсар қара өгіз! Тарбық танау, шой қара!
Кәдімгі. біздің «Жоңқабай» (I. Ж.).
ІІГОДҚА ОТЫРҒЬІЗДЫ Масцара цылды, бетін аймандай етті. Баяғыда бір ғұлама молданы жок-жұданя, кедей-кепшіктің бірі тамам жүрттың алдында бір ауыз
сззбен ғана сілейте сотып, шокка отыргызығ. кетіпті деген аііыз елге тараган
екен (С. Тел.).
ПІОҢПАР САГІТАИДЫ

к ө и е.
Бұл
жердегі мағына: «Хан сыртынан жұдырыц» деген сияцты сырттай айбат көрсетеді. Құдандан өсте ңорьіқпайды, ¥лы
иіоцпар саптайды. Алжыған кэрі кақпас
деп, Келіні тұстан боңтайды (Ш. Қ.).
ПІОҢПАРЫН БАСЫНА ОЙНАТТЫ
Зэрлық жасады, азаптады. Хиуа, Ңоқан,
Россия ақ патшасы, қазақ сұлтаны — төртеуі төрт жаңтан қанды иіоқпарларын басына ойнатңан сорлы халкының ңұрып
кетуге таяу тұрған тағдырын ойлағанда,
Есіркеген өзін-өзі ұстай алмай, талыксып,
үстінен құлап кете жаздайды (I. Е.).

— 567—
Ш ОҢТЫ ҒЫ АСТЫ © ш о ң т ы ғ ы к ө Т Е Р ІЛ Д І Б ұ л ж е р д е г і м а ғ ы н а : м а с а й р а 

Оқас тұр ш о ц т ы Ояз тұр үңірейіп
шылым сорып; Сөйлейді біреу аяп, біреу
қажап, Жаралы жіліншікке шаншу бо
лып (I. Ж.). Аманжанның мынау хаттағы
сөэін естігенде, ш о ң т ы ғ ы м бір к в т е р і л д і
(AT).
ШОҢША САҚАЛ П е г і н д е б і р і и ө к і м
д ы , м е р е й і үст ем б о л д ы .
ғ ы а с ы п жеңген болып,

ran а са ка лы

бар адам

т уралы

айт ылады.

Жасы елуге келіп ңалған кэріиеді, сонда
да ш о ц ш а с а қ а л ы н а алі аң енбепті
(Ғ. Мұс.).
ШОҚЫНЫП К Е Т Т І к ө н 0. К ү п і р б о л 
ды.
Келмеймін,— деді,— Ш о ц ы н ы п кетс е м де, енді молданың алдын көре алман! — деп өкіріп з;оя берді (Б. М.).
ШОЛАҢ ДҮНИЕ Т е з , өте ш ы ғ а р ц ы с әм ір .
ПІабарына келгенде, қашаған
қуған жүйріктей Оңды, терісті ораған.
Мына ш о л а ц д ү н и е д е и Неше ерлер аткен
жоқ Түлпар мініп ту алған (Б. Ө.).
ка

ШОЛПАН [ЖАРЫҢ ЖҮЛДЬІЗ] ТУА
Таң

алды ндағы

м езгіл.

ШОНДАИАКЫНА ш о и ы н в;а п т а ҒАНДАК .СІРЕСТІ Б е л і н ж а з а а л м а д ы ;
б елі сір есіп цатып ц а л д ы .
Пай-пай, бел
шіркін-ай! Сәл еңкейсең болғаны, ш о н данайыңа

ш ойын

капт ағандай

сір е с е с ің

шөп

д а й , ала көз, қара жігіт қостың қара бақырымен барып су әкелді (С. С.).
ШОШҚА ТАҒАЛАДЫҢ БА? к е к е с і н. Б і т і р г е н , к ө з г е к ө р і н е р ж ү м ы с ы ң
ж о к , н е іст ед іц д е г е н м а ғ ы н а д а .

ШӨБІҢ ЖАПЫРЫЛМАСЫН! М а л с ы з ,
т ы п-т ипы л б о л д е ге н м а ғ ы н а д а .
«Ш ө б ің
ж а п ы р ы л м а с ы н ! » дейді, Мені «кедей бол»
дегекің ғой, бұл қарғыс емес. Халкым бай
болса, бір менің кедейлігім кемшілік емес
(ШС).
ШӨБІ ТҮСТІ к ө н е. Б а ц - т а л а й ы т а б ы л у , несіб есін е б ұ й ы р ғ а н ы б о л у д еген м а ғы н а д а . Мөңкенің Балкүміске и і ө б і т ү с к е н і н
ж а р а т п а й ңалса керек (Ә. Н.). Саған ш ө б і м д і т ү с і р і п , кездескеніме мың шүкір

(AT).
ШӨГІП КЕТТІ [ҢАЛДЫ] Ж а д а п - ж ү д е п , а л а с а р ы п кетті. Ңұланың қайғысынан
қатып-семіп, Ңудай боп екі-үш айда ц а л ғ а н ш ө г і п . Құлауға құйын соқса оп-оңай
ТҰР. Ңүрт жеген куба сөңкел секілденіп
(I. Ж.).
Ш6Л ҚАРСАҢ БОЛДЫ д и а л. Ш ә л д е д і , с у с а д ы . Малымыз су іше алмай, кештен бері ш ө л к а р с а ц б о л д ы (Гур., Маң.).
ПІӘЛМЕК МЫҢ КҮН СЫНБАС, БІР
КҮН СЫКАР А я ғ ы ц д ы а б а й л а п б а с , о ң д ы
ө м і р с ү р , а к т ы - ц а р а н ы ң б і р сә т т е -а к ү з і ле р ш егі бар деген м а ғы н а д а айт ы лады .
Ш ө л м е к к ү н д е с ы н б а й д ы , бір-ак с ы н а д ы .

де ңаласың (Ә. Т.).
Сол түні де бір шөлмек сынды. Жұрттан
ШОПАҢ ҢҮРЛЫ КӨРМЕДІ Т ү к к е түр- аулақ дөңгеленген караған түбіндө далағ ы с ы з етті, е л е м е д і . Бак, дэулет, ақыл бірцың өжет кызы батырдың бір тілегін орынден коиған Абайға бой бермеген бұл казак дады (I. Е.). Жамандар қыла алмай жүр
бізді ш о п а к ц ү р л ы к ө р е м е ? — деді Аман ' адал еңбек, Ұрлык, кулық кылдым деп
Жұмабекке (Ғ. Мұс.). Аягымның ұшы х;агар көлбак. Арамдықтаи жамандық көрколдауына сзл тиіп кетсе еліктей орғи ' мей т-алмас., М ы ң к ү и с ы н б а с , б і р к ү н і с ы жөнеледі. Мені ш о п а к ц ұ р л ы к ө р м е й ала- н а о ш о л м е к (Абай).
ала жөнеледі (С. О.).
ПІӨЛ ТАРТТЬІ Қ у а ң д а н д ы ; с у с а д ы .
ШОР АЯҚ КҮҢ Е ж е л г і к ү ц , ө м і р і н Адамзат нар ауасын судай жұтар, Ш е л
к ү ц д і к п е н ө т к ізген э й е л .
(Жұмысқл тө- т а р т к а и айуандарша і;умарланып, Жетпезімді, өте қайратты бейнет кісісін кейде ген үлкендікке жас балалар, Жүгірер ой«ожелгі шор аяк» деп айтады. Бұл сөз де даи-кырға кұыарланып (Ы. А.).
сол «пюр аяк күң* дегеиге байланысты,
ШӨМІШТЕН ҢЫСТЫ Т а м а ц б е р у д е
кыргызша цулды «чор» дейді; күс басі-;ан табанды бұл тілде «чор таман» дейді). с а р а ң д ы к іс т е у м а г ы н а с ы н д а . Марфуғажаидікі дүрыс. Дәмдісін аямай, алдымызІІТОГТ КЕСТІ К е н е т т ы й ы п т ас т ад ы . ға жайып. сыйлап отыр. Ш ө м і ш т е н ц ы с с а
Тілдеген тілді ш с р т к е с с е м кайтеді (К. Т.). кайтер едің,— деді бәйбіше (Ғ. Мұс.).
Өмір жібі тогған. Мүлде шіріген, Үзілер
ШОҢГЕ БОЛДЫ Б ү и д а ғ ы м а ғ ы н а : к у
ые ш о р т к е с і л і п түбінен (Ж. С.). Тоқабай т ү ц ы л , к ы з ы к с ы з е м і р . Сексен бестен өтсөзді ш о р т к е с т і. Селдір сакалы дір-дір ! кен соң, Тоқс.ак беске кеткен соң, Ш ө ң г е
етті (Ғ. Мус.).
I б о л а р түсіңіз, Жылап тұрар ішіңіз (Ш. Ж.).
ШОРТ [ШАРТ] ТҮЙДІ 1. Ж а л ы н , I
ІПӨҢГЕ САУСАК, Б ұ л ж е р д е ш ө ц г е ш е
Ч У & р и г ы н к е л т е б а й л а д ы ; Құла жирен ат
мікген Ңұйрык-жалын іи а р т т ү й г е н (ҚБ). кат т ы б а т а р т е г е у і р і н д і с а у с а ң . Ш ө ң г е
с а у с а ц біреуі сап-салқын шүберекпен, жі-.
2. С ө з д і к і л т ү з д і , к ү р т б а й л а м ж а с а д ы .
Әлігі Ораз: Сенің орньтңа малды мен ба- бек-ay шамасы, көзін таңды (А. Сүл.).
ғар деймісің. Орныңа кісі іздеп жүрер
ШӨП ЖЕЛКЕ к е к е с і н. Л і а с ц ы з
жайым жоқ.— деп, еөз түйінін ш о р т т ү й д і т у р а л ы а й т ы л ы п т ү р . (Кобіне менсінбей,
(ЛЖ).
кгмсіте айтылатын орайда і;олданылады).
ШОТ МАҢДАЙ Қ а б а ғ ы т ік , е ң к і и і Алып кдшса, ңұдайға шүкір, ауылдағы
бір ш ө п ж е л к е азайды. Соған бола осына д а м т у р а л ы а й т ы л а д ы . Мәдібектің жасы
кіші ат қосшысы Сүйіндік деген ш о т м а ң - ша шу көтерудің керегі канша (ҢӘ).

ШӨРЕ-ШӨРЕ
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ШӨРЕ-ШӨРЕ БОЛДЫ [ҚЫЛДЫ] Әрісәрі күйге түсті. Екі ортада иіөре-шөре боп
өлетін болдык қой (AT).
ШУДА ЖІПТЕЙ [ЖІППІЕ] СОЗЫЛДЫ
Сылбыр, баяу әрекет мағынасьінда. Шуда
жіпше созылған бұл байғұстың тамағы
қашан пісер екен? (AT). Бірақ Қоңырқұлжа келгенше де шуда жіптей созылған
ұзақ екі-үш күн бар алдында (I. Е.).
ШУ ДЕГЕННЕН [ДЕГЕНДЕ] 0 Ә ДЕГЕНДЕ [-АҢ] © ДЕГЕННЕН [-АҢ] О бастан-ац, салғаннан, бірден. Шу дегенде
көрінер сұлу артық. Көбі көпшіл келеді
ондай ңаншық (Абай). Шу дегенде құлағың тосаңсиды, Өскен соң мұндай сөзді
бұрын көрмей Таң ңаламын алдыңғы айтқанды ұқпай, Және айта бер дейді жұрт
тыным бермей (Абай). Шу дегеннен: «Сұр
бет деймін, ендеше сұр бет деймін. Бір бетіңнен бір бегің кір бет деймін, Өлеңіңді
айтар болсаң, жөніңмен айт. Тұсымнан
міңгірлемей тұр кет деймін» деп алңымынан ала түсті (С. Төл.).
ШУ ҚАРА Ң¥ЙРЫҢ ДЕП к е к е с і н.
«Сені цай жерде көрдім?», «Қош-сау бол!»
деп ытци жөнелу мағынасында. Багып-ңағып өсірген соң, бір күні шу кара кұйрыц
деп өз жөніне кетіп отырар-ау (ЛЖ).
ШҮБАЛАҢҢЫ ТАРТТЫ Жайбаракат,
енжар болу мағынасында. Байдың ұлы
көрпелдес, Шүбалаңкы тартады, Айдап
жүрген малдан соң (Б. К.).
Ш¥БАР ТӨС, ШЫНЖЫР БАЛАҢ
[ШЫНЖЫР БАЛАҢ, НІҰБАР ТӨС] к ө н е. Ежелден халыцты цанаған хан-төре,
бай-манап, би-болыс т. б. туралы айтылады. Бір атаң жүрт ұстаған Мәді Сұлтан,
Ңарашы кара казаң болған ұлтан, Шұбар
төс, шьмжыр балак тұқымыңнан, Кеткен
жоң бар мұсылман уысыңнан (Ш. Ж.).
Шынжыр балац, шүбар төсім екенсің,
әмісе әбүйірің асып, алапатың қандай
болсын (М. Ә.). Ахмет секілді қорықтау
атаның баласы шынжыр балац, шүбар төс
Омарларға қол созды деген хабар — ңазаң
ішінде таңырқанбайтын әңгіме емес (С. Т.).
Шұбар төс, азулы ата, шынжыр балац,
Батырған азу тісін елді талап. «Толыі£сып» бесенесі бестен болып, Байыған еңбегі жоқ жұртты ңанап (Ж. Сыз.).
Ш¥НАҚ
[НІЫҢЫЛТЫР, ШЫТЫРЛАҢ] АЯЗ © Ш¥НАҢ ҢАҢҢАН [ҚЫЗЫЛ НІ¥НАҚ| АЯЗ Қатты ызғарлы суыц,
бет каратпайтын үскірік. Білімнің ең алғашқы жүгі маган, Кос кітап қойыныма
тығып алған, Сескенбей жүгіргенді мектебіме кызыл күн, шұнац аяз, шыны кар
дан (Ғ. Қ.). Ңызылда кыстың күні шүнац
какцан, Аязда түкірігің түспей катқан.
Жабулап Самарканның жібегімен, Жабылы жануарды солай ба^қан (I. Ж.). Күн
ңызыл шұнац аяз, қар қалың, жер беті
аппақ (Ғ. Мұс.).
Ш¥НАҢ ҚАР! Қыз, эйелге айтылатын
кейіс сөз. (Кейде наз ретінде айтылады).

Шаңырып жақын жеңгесін, Орданы тегіс
жинады, Түс ңайтуға жеткізбей, Бір ұршыктай жібекті, Иіріп бер деп ңинады,
«Өкпелер, деп,— Шүнак каро, Назымның
сөзін сыйлады (ҚамБ).
Ш¥НАҢ Қ¥ДАЙ Налу, күйінуде тэңірге тіл тигізе айтылатын кейіс сөз. Айдауға көнбейтін ешкіге ашуланып, әлгі қазаң,
«алда шүнац цұдай-ай» деп жіберіпті
(€. Төл.).
НІҰРАЙЛЫ ҢОНЫС [ӨРІС] © НІҮЙГІН БЕЛ [ЖЕР] Суы-шөбі мол сүбелі жер.
(«Шұрай» дегеннің о бастағы мағынасы — «бөксе жақ»; малдың шатын, шатындағы жұқа терісін і?ырғызша «жука
чурай» дейді; ңазының ең майлы, тәтті
үшын қазаң «шұрай» деген). ...Ңосшы
мүшелерінің жиналысынан шықтым. Жер
бөлісіп, соған керкілдесіп жатырмыз. Шүрайлы жерді «Қосшы» мүшелеріне берелік десем, біреулер әлі шәутен тұқымына
тартып, қиңаңдайды, деді Ақан (Ғ. Мұс.).
Барңыттай шүйгін белдерім, Көтерем үзсе
қуанам (Жамбыл). Бәрі бар; өрік, мейіз,
құрма ағашы — Әмірі сондай күшті Бақшагердің. Егіні: бидай, арпа, тары, сұлы — Көркі ғой бақшадағы шүйгін жердің (Н. Б.).
Ш¥РҢАН САЛДЫ Әлекке түсірді,
шыркын бүзды. Жапанда жаяу қалдырып,
Жайым жок қарғыс алатын, Ел арасын
егер кып, Ойым жоқ шүрцан салатын
(Жамбыл),
Ш¥РҢ ТЕСІК Бүтін жері жок, каптаған тесік. Траншей маңы електей шүрьіц
тесік (Т. А.).
ШҮЙДЕСІН КӨРСЕТТІ Теріс бүрылды.
ШҮЙ ЖЕЛКЕ Шүйдесін цыртыс-кыртыс май баецан семіз адам туралы айты
лады. Ірге күңгірт көлеңке. Ёұрылды со
лай шүй желке (I. Ж.).
НІҮЙКЕ БАС к е к е с і н. Кобіне цызкеліншекке айтар оспац сөз. Аманжан,
самауыр қой. «ІПүйке бас ал» — десем,
болмайсьщ. Қартайғанда мен ңонак күтіп
қанша оңдырам? — деді Амаиның шешесі
(Ғ. Мұс.). Бір шүйке басты біздің балаға
тауып берсеңізші, тамыр? і(AT).
ІПҮЙКЕ ЖҮН Шумац, бір орам жүн.
ШҮЙКЕ КЕМПІР Өзі арыц, дене түркы шағын кісі туралы айтылады. Жетпіс
жасар кішкентай шүйке кемпірдің қайратына сіз көлденеңнен көз тастап ңараңызшы (Б. С.).
ШҮЙЛІГЕ ТҮСТІ © ШҮЙІЛЕ ПАРА
ДЫ Теку, цадалу, шүцшия көңіл бөлу мағынасында. Дәмелі енді серік қызына да
осы тұрғыдан шүйліге түсті (Ө. Ңан.).
Жаксыбайға жетпей жол үстінде жүргіншілер көрінді. Жүргіншілерді айыра тануға болмаса да, Абылаев шүйіле царады
(X. Е.).
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ШҮЙІГІН ҮЗДІ д и а л. Мейірін қандырды. Мал ңұздан құлаған мөлдір бұлақтан ғана ішіп, шуйігін үзеді (Сем., ¥р.).

ШҮПІРЛЕСІП ЖАТТЫ Үйме-жүйме
болды. Сол қауызға шомылып, Бір топ
ңыз-келіншек шүпірлесіп жатыр (А. Т.).

ІНҮЙІРКЕЛЕСЕ КЕТТІ © ШҮЙІРКЕЛЕСІП АМАНДАСТЫ [СӨЙЛЕСТІ] Өз
ара әңгімеге кірісті, сырласа жай-күй сүрасты. Шешем екеуі салғаннан тіл табысып шүйіркелесе кетті, қыздың несімен
ұнай қалганына таңым бар. Келсе жаны
қалмайды; «карағым-карағым» деп еркелеткен жылы сөздер аузынан түспейді
(X. Е.). Қожақметпен ол шүйіркелесіп
амандасып жатыр (С. М.). Олар Азаматпен шүйіркелесіп сөйлеседі. «Бізді бөтенсімеңіз, конаңқа келіп тұрыңыз!» — деп,
эйелдердің қонақңа шакыратыны да болады (Б. М.).

ШЫБЖЫҢ ЕТТІ [ҚАҢТЫ] © ШЫБЖЫҢ-ШЫБЖЬІҢ ЕТТІ Үшып-цонды, тыпыршып күйіп-пісті. Үлбике бәйбіше үйінде отыра алмай шыбжыц цағып, өз-өзінен
бүлінді. Ауыл адамдары Үлбикенің осы
күйін сезгендей бірде-бірі бұл үйге бас
сұға білмеді (Б. М.).
ШЫБЫҒЫ ШЫРПЫЛМАЙ, ҢЫЛАУЫНА ҢЫЛ ТҮСПЕЙ ТҮР Бағы өрлеп тұр.

ШҮКІРАНА [ШҮКІР, ШҮКІРЛІКІ ЕТТІ [ҚЫЛДЫ] к ө н е. Тәубе цылды, іштей
ризалыц етті. Нұрбүбі Айсүлуға қарады
да, сәл жымиып, қызының ңұрына іштей
шүкірана етті де, өзі де тамашалап қалгандай болды (М. Ә.). «Өлгенде имансыз
құл жолда қалған, Мен — Ғазрайыл пенденің жаиык алған. Шүкір цыл иман айтып, Шортанбайым, Ңұдайдан жетті бүйрық, келді саған (Ш. Ң.). Қазіргі қалған
канаты, сыңар қанаты, жалғызы — қызы
да, ұлы да өзі болған, бар болғаны Айсұлу кітапка Караганда сыртңа шығарып
сыр білдірмей, сөз етпей Нұрбүбі іштен
иіүкірлік етеді (М. Ә.). Бір жеп алып,
шүкірлік цылайын деп аллаға, Тұмсығында ірімшік, Ойланып қарап тұр еді, Бір
қу түлкі сорына Жакын жерде жүр еді
(Абай).
ШҮЛЕН ЕТТІ Бүл жерде молынан бе
ле игеру магынасында. Шөлді шүлен етіп
жатқан үш аудан сан мықдаған ер-әйелдің, мектеп балаларының, сансыз көп
жастардың және үлкендердің селдей мол
күшімен маңта теру жорығында (М. Ә.).

ШЫБЫҢ КЕСІСТІ д и а л. Уәделесті.
Сені босатайық деп шыбыц кесіседі олар
(Жамб., Шу).
ШЫБЫҢ МАЙЫ ЯСылқы малыныц цоңы туралы айтылады. Ат орасан семіз.
Шыбыц майы жеңді білектей, жалының
жүгендігіне дейін цол батпайды (Ғ. Мұс.).

ШҮЛЕН ТАРАТТЫ [ТАРҢАТТЫ] Мырзалыц етіа, дүние, малды үлестірді. Жұрттың бәріне шүлен тарқататындай алдыңда малың жоң емес қой деп әзіл айтты
(AT).
ШҮМЕКТЕП ҢҮЙДЫ Қатты жауды,
сорғалата жауды. Зауылдатып келіп кал
ган жауын Аманды үйден шығармай басты. Әуелі екпіндете бүрке келді де, ңүйып
кетті. Шүмектеп күйып тұр (Ғ. Мұс.).

ШЫБЫН [ШАҢҢАН] ҒҮРЛЫ [FYРЫМ] КӨРМЕДІ Түк те сескенбеді; түк
те елемеді, менсінбеді. Сынаспак болған
дұшпанды, Шыбын цұрлы көрмеген (Жамбыл).—■Апырым-ай! Мына баңсыға ерегісуін карашы! Ишанды да шыбын ғүрльі
көрген жоц еді. Ңұдай бірдеңе берер, үндеме десіп, Ңамарды онан арман қымтап
байлай түсті (С. Т.). Е, сорлы-ай! — деп
басын изеді. Сенің тілің зәрлі ғой. Біраң
есіңде болсын, менің ңоңым қалың. Шыбынның шацканы ғұрльі көрем бе екен
сөзіңді (Ә. Н.).
ШЫБЫН ЖАН к ө н е. Өмір, тірлік
магынасында. (Діни ұғым бойынша кісі
өлгенде «жан» шыбын тәрізді ұшып кетеді-міс). Ңанды көз қайқаң қағып шықса
аспанга, Көре тұра калады ңашңан түлкі,
Ңүтылмасын білген соң құр ңашқанда,
Аузын ашып, коқаңтап тісін кайрап, Ол
да талас қылады шыбын жанға (Абай).
Байдың сөзін егітіп, Қарала атты көсілтіп,
Қайта шапты балаға «Ңалағаныңды берді» деп, Шыбын жанын ңұрбан кып
(ҢамБ).
ШЫБЫННЫҢ ҮШҢАНЫ БІЛІНІП
ТҮРАДЫ Құлаща ұрған танадай, тып-тыныш, ың-жыңсыз. Ол жүртты қызықтыра,
баурай сөйледі: залда шыбынның ұшцаны
білініп тұрады (AT). Біз отырған бөлмеде
шыбынныц ұшканы білінетін өте тәртіпті
тыныштьщ болды (Б. Тұр.).

ШҮҢІРЕК [ШҮҢЕЙТІ КӨЗ Көз үясы
терең, көзі ішке карай, кірбиген кісі туралы айтылады. Бірац сұлу болмаса да Дәулеткелдінің жаңағы жүзінде, жар ңабағының астыкда жылтырап көрінген кішкене шүңірек көздері кісіге сондай тартымды, сүйкімді (М. Ә.). Теке жаумыт, салпы
ерін, тесік құлақ, шүцейт көз, жүнді қабақ, шүйде желке, бөлек бас, жаурынында он ұрының шоңпары ойнағандай ңапталдығы кең, демімен бір тайпа елді жұтып жіберердей ыдысы мол алып цой
(К. О.).

ШЫБЫН ӨЛІМІ ҒҮРЛЫ КӨРМЕДІ
Қаныпезер, адамды ит цүрлы да көрмеу
мағынасында. Әбілкайыр миығынан күлді.
Жайшылықта шыбын өлімі цұрлы көрмейтін әлгі бір қара ңазаққа айтылмақ өлім
үкімі миынан шықпай койғанына күлді
(I. Е.).
ШЫБЫНЫ ҮШТЫ Зэре-күты кетті.
Сілкініп қаһарлы қыз түрегелді, Шаңң
етіп, жаткан елді ду көтерді. Күйшінің
шыбыны ұшты қалш-қалш етті, Шығарып
самайынан шып-шып терді (I. Ж.).

ШЫБЫШ
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ШЫБЫШ ҢҰЛАҚ СУ д н а л . Аз су.
Шыбыш күлац су тақтаға тез жүрмейді
(Шығ. Ңаз., Больш.).
ШЫҒАНҒА ШЫҢТЫ [ШЫҒЫП КЕТTI] Бір нәрсенің шегінен асып кетті. ¥зын
сонарға салды. Ең болмаса, биылша шыдашы, Күреңбай! Нұртай осыны айтып
тыныстап алды да, дәм-тұз, тілек-бата,
ата-баба, салт-сана турасынан сөз ңозғап,
шығанға ш.ығып кетті (С. О.).
ШЫҒАНДА БІРЕУ Ілуде біреу.
ШЫҒАННАН ШЫҚҢАН Елден ерекше, айрыцша. («Шыған» — ңырғызша «чыган» — маңдай алды, үздік деген мағынада; «асқан шешен» дегенді қырғызша
«чыгаан чечен» дейді). Ең алдымен, шығаннан шъщцан қашаған, атпасаң ұстатпайды, екінші бұғалыіэда бойлауық, он
жігіт тартып тоқтата алмайды (С. М.). Бір
келіншек бар осында, өзі Ңараөткелден
келген дейді. Кескіні онша шығаннан
шыццан сүлу емес (С. М.).
ШЫҒА ОЙЛАДЫ Байыбына барды,
алды-артын салмактады. Ер ісі аңылға
ермек, бойды жеңбек Өнерсіздің ңылығы
өле көрмек, Шыға ойламай, шығандап
кылық қылмай, Еріншек ездігінен кепке
көнбэк (Абай).
ШЫҒАРДА
[ШЫҒАРҒА]
ЖАНЫ
БАСҚА Үлкен дос болу, жанындай жацсы
көру иағынасында. Аман әбден түңілді.
Кездескен сайын Шолпанға Шэкеннен
айрылысуды айтады. Ол, босаудың орнына, бекіне түседі. Сөйте тұра, шығарда
жаны басңа Аманнан (Ғ. Мұс.).
ШЫҒАРЫП САЛДЫ Бұл жердегі жағына: алдап-сулап жөнелтті. Алты атпен
кетті, көздерің көрді ғой, мені сынайсыңдар ма? — деп жайын айтңан кісіше маңта пілтелеп, Кэкен інісін шығарып салуға
тырысты (С. Тал.).
ШЫҒАРЫП САЛМА ЖАУАП [СӨЗ]
Алдамсыратып айта салған әңгіме, жүрдім-бардьім айтыла салған сөз. Дегенмен,
бітіреміз ғой,-— деді Жарықбасов, Біраі$
ол қалай бітіретінін айта алмайды. Біз
оның жай әншейін шығарып салжа жауап
екенін білдік (ЛЖ). Шығарып салма сөз
бе деп, Ңарт отыр әлі ұғынбай. Біраң та
Әлімді ол ерек, Сыйлайтын еді ұлындай
(Ш. Мұк.).
ШЫҒАСЫҒА ИЕСІ БАСШЫ Шығынға
иесініц өзі себепкер деген мағынада (Зат
я мал иэсінің оалақтығынан жоғалғанда
айтылады). «Шығасыға иесі басшы» бол
таны ма? Аузын жиғаны сол-ақ екен. Не
сер шын бүршаң, мұз бұршавда айналып
сала берді (М. Ә.).
ШЫҒЫНҒА [БЕЛШЕСШЕН] БАТТЫ
[¥ШЫРАДЫ] Зиян шекті, царызданды.
Бұл нең десе біреуге, Жоқ нэрсені шатады, Құтылам деп ісінен, Бәрін көріп кісіден, ІІІығынға әбден батады (Абай). Шығьінға белшесінен әбден батып, Сұм-сұр-

ңия, цу, білгіш атанбақңа, Ңұдай ңұмар
қылыпты қалжыратып (Абай). Республикамыздың оңтүстік облыстарындағы кейбір жеке шаруашылыңтар да кара күйеден едөуір шығынға ұшырауда (Ж. Жиен.).
Бұған, көбінесе, жас мал душар болатын
да, оның ішінде арың-тұрақтары көтерілмей, көп шығынға ұшырайтын (X. А.).
ШЫДАС БЕРМЕДІ © ТӨТЕП БЕРЕ
АЛМАДЬІ Төзбеді, ыцты, жеңілді. Не парлар түсті базар жетектеліп, Шашылды
ақша көшеге етектеліп, Елдегі бұл сайлаудың билігіне, Ешкім шыдас берместей
төтеп келіп (И. Б.).
ШЫЖ-БЫЖЫ ШЫҚТЫ Куйіп-пісті,
цатты ашуланды. Баяғыдан бері өлмегенде, енді өлмес-ті! — деп Айшаның шыжбыжы шыцты (Б. М.).
ШЫЖЫМДАП ЖЕТКІЗДІ Жайлап,
бірте-біртелеп айтып берді. Болған істі орағыта шыжымдап отырып жеткізді (AT).
ШЫҢ БЕРМЕС ШЫҒАЙБАЙ © ШЬІҢ
ТАТЫРМАС Өте сараң кісі туралы айты
лады. (Ертеде «чығай» түркі тілдерінде
кедей, әрі сараң мағынасында айтылған;
«шыі{» атала көже мағынасык білдірген.
«Шығайбай» — ауыз әдәбиетте сараң бейнесіндегі кісі аты). Жер еңбексіз, еріншекке шыц бермес Шығайбай тәрізді қатты,
түк бермейді. Жер еңбеккерге елжіреген
ас, еріншекке — тас (Ө. Т.).
НІЫҚ ЖУЫТПАДЫ Қорғаштады, сөз
іселтіргісі келмеді. Мұныңыз орынсыз.
Мұныңыз тіптен күнә,— деп ңалды ңыш
заводы кәсіподаң комитетінің председателі жұмысына шыц жуытпай (ЛЖ).
ШЫКҢАН МҮЙІЗІҢ ҢАЙСЫ ©
ШЫҢҢАН МҮЙІЗІҢДІ КӨРСЕТШІ к е к е с і н. Не мүратка жеттің, не пайда таптың
деген мағынада. Ңай шаһарды алмадым?
Хорезм, Самарканд, Икра-түп, Бұқар, Сығанақ, қазақтың жеке үлысы болып жүрген Махмед-қожа хан, ағалы-інілі АхмедМахмуд, Мұстафа хандарды жеңіп Есіл,
Тобыл, Нұра бойын өзіме қараттым... Бірақ сонда шыцкан і^андай мүйізім бар?
(I. Е.).
ШЫҢПАҒАН ШЫБЫН ЖАН Өлмегені
цүрысын, тірі болғаны цүрысын деген мағынада. Мен көрдім ғашың жардан уәдесіздік, Өмірдің кызығынан күдер үздік.
Жылы жүрек суынды, жара түсті, Шыцпаған шыбын жанмен күн өткіздік (Абай).
ШЫЛАУЫНДА
БОЛДЫ
[ЖҮРДІ,
KETTI] Жетегінде жүрді, цол шоцпар
болды. Торғайдың оқығандары, Ңостанайдың, Оралдың «Алашшыл» оңығандары қосылып, Орынбор қаласьіндағы «Ңазаң» газетінің шылауында болды (С. С.).
Байңаған молда «мұның өмірлік ісі — біреудің шашпауын көтеріп, соның шылау
ында жүру болар» деп қорытынды шығарды (Б. М.). Ақан [Ңамашңа] бекер
шамданасың. Көлеңке емессің, әрине. Ал
біраң Алатау қойын зерттеуде әлдекім-
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дердің шылауында кеткеніңді бекер дей
алмайсың (М. И.).
ШЫЛБЫР БЕРДІ Билік берЭі (АС).
«Ңой асығын ңолыңа ал, Ңолайыңа жақса, сака кой», «Бас-басыңа би болсаң,
манар тауға сыймассың. Басалңаңыз бар
болса, жанган отңа күймессің» деп, мал
айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған дейді екен (Абай).
ШЫЛБЫР ТАСТАРЛЫҢ ЖБР Жапжацын цашыцтыц туралы айтылады. Сұлу
доктор таныс емес пе? — деді Эзмұратов
шылбыр тастарлыц жерде тұрып ңалған
Сәлменге элденені сырласар адамша қабақ түйіп (ЛЖ).
ШЫЛБЫР ¥ШЫН СҮРАДЫ Көмек,
жзрдем тіледі. Неге саеады? Өзі жақсы
болса, елдің одан басқа несі бар? Өзі жаман болса, елде оның несі бар? Шылбыр
ұшын сұраған шығар, бердіңіз бе? — деді
Сапар Маңашқа (Ғ. Мұс.).
ШЫЛБЫРЫНА ЖАРМАСТЫ Шаужайынан алды.— Уау, мұныңыз не сіздің?
Баса көктеп не болды? Бүркіт Үсен атының шылбырына жармасты (ҢӘ).
ШЫЛБЫРЫНА OPАЛДЫ Бүл жердегі
мағына: күту, цызмет көрсету. Әштіби
Сагындыкқа: ...Келгенде атыңызды суарып, шылбырыңа оралғаннан басца. жазыгым не? (Ш. X.).
НІЫЛҢИЯ ТОЙДЫ Кеңірдектен шыцуанша жеді. Шалқыған жалын, будаңтаған түтінге қарамастан, қарағанды толтыра түседі ңазандыққа. Өйткені дазанда
ет жатыр. Пешті салып беріп, шылция бір
тоймақшы (Ғ. Мұс.).
ШЫМБАЙЫНА БАТТЫ Жанына ват
ты, цатты циналды. Шолпанымнан қалған
жалғыз ұрпақ сеи едің. Әкеңе амал жоқ,
әйтпесе шымбайына батып-ац тұр дегенде
кемпірдің нұры тайған көзінен жас тамып
кетті (Ғ. Мұс.). Аңбаланың қиналганы
Еламанның шымбайына қаттыраң батып,
қуанышты шаңтарында да, әйелінің ңабағына қарап күле алмайтын (Ә. Н.).
ШЫМША БАТЫП КЕТТІ Жым-жылас
жоғалып кету мағынасында айтылады.
ШЫМ-ШЫМДАП СӨЙЛЕДІ Суыртпактап, цыбын тауып айтты. Сөйлесе сөзді
шым-шымдап, Сұлу тұрар керіліп, Кербез
тұрар ңылтыңдап (М. Сұл.).
ШЫМ-ШЫМ ШЫМАЛАҢ к ө н е. Кей
яңірде туа алмай жатқан малдан төлді тартып түсіргенде айтылады.
ШЫМ-ШЫМ, ШЫМЫР-АЙ, Ш¥БАР
АТТЫҢ ҚҰЙРЫҒЫ-АЙ, ЖАНУАРДЫҢ
ЖҮЙРІГТ-АЙ! 1. Бие цүлындап жатцанда
айтылады. 2. Балалар ойынында цолданылады.
ШЫМЫЛДЫҒЫҢ ЖЕЛБІРЕП [ЖЕЛКІЛДЕП, ЖЕЛШЛДЕП] Т¥Р МА? к е к е
с і н. Қайда асығасың, үйіңде нац жас

ШЫР

келіншегін, күтіп түр ма деген мағынада
айтылады.
ШЫМЫЛДЫҢ БАЙЛАР к ө н е. Қүда,
цұдағилардан алынатын кэде.
ШЫМЫР ЕТТІ Сескенді, денесі түршікті. Жәнібектің жүрегі осы сәтте ғана
шымыр ете түсті (ЛЖ).
ШЫНАІНАҢ ЕЛІ х а л ы қ т ы қ өлш е м. Шынашаң сырты. Эрине, олардың
ішінде өмірінде қалыңдығы шынашац елі
повесть оі;ып көрмеген азаматтардың да
кездесетінін жасыруга болмайды (ЛЖ).
Бар болғаны шынашац елі і$азы шықты
(AT).
ШЫНАШАҚҚА ТҮРМАЙДЫ Түкке
аспайды. Айналайын Михаил, сіз ңамқоршымызсыз, Анау Атаман сіздің бір
шынашағыңызға түрмайды (Ә. С.).
ШЫНЖЫРЛЫ ШЕН, НІҰБАР ТОН
Асыл бүйым, кымбат киім деген мағынада айтылады. Ңабыр казды, ақтарды,
Алынды тең, түйіншек. Алтын, асыл, күміс көп, Алды тауып тыңқанды, Шынжырлы шен, шүбар тон (I. Ж.).
ШЫНЫ Т¥ЛПАР Шынайы жүйрік,
сэйгүлік-саңлац. Ңатарға мінсең қайыспас, Қас кара нар мен едім. Шабуыл,
іпапса, шаршамас, Шыны тұлпар мен
едім (ШС).
ШЫҢЫНА ЖЕТТІ Титығына тиді, цажытып тастады. Біз келердің алдында Га
на түті{ындарға бұрынғыларынан гөрі
тәуірлеп ас бере бастаған екен. Бірақ
шыцына жеткен аштардың көбі мал болмай жатыр (С. С.).
ШЫП-ШЫРҒАСЫ ШЫҢПАДЬІ Кемтарлъщ көрмей, бірлікте болды. Новосель
ская машина-трактор станциясы орнаганда келген маман кадрлар иіып-шырғасы
шыцпай осы күнде совхозымызда жұмыс
істеп жүр (С. О.).
ШЫРАҒЫ ӨШТІ [СӨІіДІ] Үміті үзілді
(АС). Ол жүректің жалынын басар бірақ,
Өлсе, көрде батырған су топырак. Өзі сүйіп, өзгеден сүю іздеп, Таппаған сорлы
адамнан сөнер шырак (Абай).
ШЫРАЙ БЕРДІ [БІЛДІРДІІ Ыңғай
көрсетті, айтканын істеуге ыңғай байцатты. Оның сөзін кос-тап, енді ғана тіл ңатып, іиырай беріп, бұл д а: — Рас, ңұрбылар,— деді Абай (М. Ә.). Кәлен Досқа
шырай бермей, ашулы жүзін сырт салып,
суың томсарып отырган калпыкан' қозғалмады (Ә. Н.). Бізге көрсеткен інілік а р 
мейце ракмет, қарағым! — деп, Тұрай
бейіл, шырай білдірді (М. Ә.).
ШЫР АЙНАЛДЫ 1. Теріс царап кетті, бетін эрі бурды. Ңасында жолдастары — ақсаң, соқыр, Қайыр тілеп шауып
жүр опыр-топыр. Палицын бай есікке келіп еді, ІПыр айналды күңк етіп әлгі бүкір (Абай). 2. Табансыз болды. түрацсызданды (АС). Жұрттың бәрі сөз сатқан,
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Сатып алып не керек? Екі сөэді тәңірі
атқан, Шыр айналған дөңгелек (Абай).
Қайғы болды, күйгендей, Ол қуатым еді
рас. Көзге қамшы тигендей, Шыр айналды артқы жас (Абай).
ШЫРАЙЫН ЖЫЛЫТТЫ Ыцыласы
түсті, көңілденді (АС). Ол жесін, ол жұтсын, Шырайын жылытсын. Аңшаны аяма,
Үйқыны тыншьгтсын (Абай).
ШЫРАЙЫ ТҮЗЕЛДІ Райы тәуірленді.
Шьірайың бұрынғыдан түзелген соң, Мен
байғұс ңолдағысын бермей қайтсін, Тимес
деп бұрын былай сыйлап тұрмын (С. Т.).
ШЫРАҚ БОЛДЫ д и а л. Тәуір болды,
жацсы болды. Жылдағыға қарағанда бұлар биыл шырац болды (Қ. орда, Арал).
ШЫРАҢ КӨРМЕДІ Кезі ашылмады,
жацсылъщ көрмеді (Бұл жерде баласы
жоңтығы айтылып тұр). Шөже: Әй, Балта,
білмеймісің нағыз ұлды? Сенің шешең
есіктегі қара күң-ді, Ңара күң шырак көрмей жүрген шакта, Атаңыз Ңаракесек
сонда туды (Айтыс).
ШЫР БІТПЕДІ 1. Жүдеді, арыктады.
Арьщ сұр жаздай жайлап шыр бітпеген,
Кісідей өрт сөндіріп түр бітпеген. Ңабаңты жанап өтсе ыржаңдайды, Бақытын соныменен өрбітпеген (Ә. Тәң.). 2. Мацдайында үрерге иті жок тацыр кедей болды.
Тапқан-таянғанын жазғытұры әке-шешесіне әкеп беріп кетеді, сөйтіп Үйтқыбекке
де шыр біте бастады (С. Тал.).
ШЫРҒАЛАҢҒА ТҮСТІ Әуре-сарсаңға
ұшьірады. Өмірдің қатал заңының бұралаңынан шыға алмай, басы шырғалацға
түскен кейіпкерлер тагдырына шьтн іріналасың (С. Жүніс.).
ШЫРҒАСЫ БЕРІК [МЫҢТЫІ Күші
басым, бұғауы мыцты. Үш дұшпанның
ңайсысының бізге салғалы тұрған шырғасы берік, ең алдымен соны үзу керек
(I. Е.).
ШЫРҒА ТАРТТЫ 1. Ац-цүстарын алдамышпен, далбаймен шакырды. (Кей
жерлерде далбайды «шырға» дейді). 2. Біреуді алдап үйіріп алды, епке келтірді.
Сен шырға тартарсыц ғой солай... қаттылық деген қалпың болушы еді, әлде машығым деп соныңа тартамысың? (М. Ә.).
ШЫРДАЙ ҢЫЛДЫ д и а л. Бас қатырды, бас ауыртты. Ол келсе, сенің де басьщды шырдай цылады (Орал, Жым.).
ШЫР ЕТІП ЖЕРГЕ ТҮСКЕЛІ Нэреете
боп дүниеге келгелі. Шыр етіп жерге түскелі бір жылы қабак, аялы алакан көрмеген (AT).
ШЫР ЖОҢ Арыц, көтерем. (Бүл фраза
сойса еті жасық, майы жоқ мал туралы
айтылады).
ШЫР ЖҮҢТЫРДЫ Оңалдьі, қоң бітті.
Ңоспан оны аяп кетіп, «шырағым, жазда
біздің ауылға келіп шыр жүцтырып кетсең кайтеді» деп айткысы келді (Т. А.).

ШЫРҚАУ БИІК Өте жоғары биіктік.
Ңанаттың раңатына дір-дір қағып, даланың боз торғайы шырцау биікте сайрап
тұрады (С. Бақ.).
ШЫРҢ [ШЫРЫШ] БҮЗДЫ [ІТТЫҒАРДЫ] Берекені кетірді, елдің сәнін, мәмлесін бүзды, зыцысын шығарды. Бірлік жоқ,
береке жоқ, шын пейіл жоқ, Сапырылды
байлығың, баққан жылқың. Баста ми, қолда малға талас қылған, Күш сынасңан
күндестік бүзды-ау шырцын (Абай). Тун
дра жабулы. Ңараңғы үйге таңның көгілдір сәулесі босаға саңылауларынан, киіэ
жыртыңтарынан ене бастады. Осы кездегі
тәтті ұйқының шырцын бұзып, Сапар ақсақал отыр (Ғ. Мұс.). Ылғи кедейміз ғой,
шырыш бұзатьін бір жалқау бар еді. Әрібері түзелер деп карадьы? та, болмағасын
шығарып жібердік (Ғ. М.). Сенің шьірцыңды шығардыц-ау (Көкш., Көк.). Сол заманда-аң надандар шырыш бұзған. Жалғанкың дәмін бұзып хауіп қылғызған
(Абай).
ШЫРҢ ИІРДІ Берекесін алып, апшысын куырды. Білемін, хан Бәйеке, нарлығыңды, Келсе — кең, ңайтпас-ңайсар тарлығыңды. Баласын алты алаштың шырцг
иіріп, Ел билеп, жұрт сұраған хандығьщды (Ш. Ж.).
ШЫРМАУ САЛЫНДЫ Басы байланды, еркінен айырылды. Бұл кезде аяғыма
шырмау салынды (Ә. С.).
ШЫРМАУ СӨЗ Алдаусыратып айтылған тұзацты әңгіме. Алқына ыстық демі
жиі шығып, Сырласқан шырмау сөзбен
құрды ңармақ (ЛЖ).
ШЫРТ ЕТЕ ҢАЛДЫ Ашуланды, табан
астында тулады. Осы жоң жерде шырт
ете цалғаны несі, мінезі қүрсын! (AT).
ШЫРТ ЕТПЕ Ашушаң, ызацор. Биге
шақырып келгендердің бірін де жуытканым жоң. Бойыма бітпеген бір шырт етпе
мінезбен колымды бір сілтеп қайтарьш
жатырмын,— дейді Акмарал (Ә. Сат.).
ШЫРТ ҰЙҢЫ Қатты үацы деген мағынада айтылады. (Мұндағы «шырт» деген
еліктеу сөз болу керек. «Жым-жылас дыбыс я^ок» дегенді ңырғызша «шырт еткен
шыбыш жоқ» дейді. Ңырғыз тіліндегі
«шырт» дегенді К. К. Юдахин дыбысңа
еліктеп шыкдан сөз дейді). Ңала шырт
ұйцыда, үйқыда болғанда, оянбайтын ұйкыда екен (С. С.). Бұл кезде, үй іші шырт
ұйңыда жатқан-ды. Дос шошып оянып,
басын үрейлене жұлып алды (Ә. Н.).
ШЫР-ШЫР ЕТТІ Баж-баж етіп жылады, шарылдап колды-аякта түрмады. Кішкентай жүрегін қорқыныш ңысып, зар
қакңан бала, дәл бір от басып алғандай
шыр-шыр етеді (М. Ә.).
ШЫРЫШТАЙ БОЛЫП ОТЫРДЫ д и а л. Топталып жиылып отырды. Жұрт
шырыштай болыті отыр екен (Жамб., Шу).
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ШЫТЫНАЙ ҢАЛДЫ Аиіуланды. Мерхайырдың жұқа беті шытынай цалды. Ол
әлденеге денесі түршігіп кеткендей, Мәмбет пен әкесіне кезек қарады (AT).
ШЫТЫНА ҢАРАДЫ Жацтырмай на
зар салды. Сөйлеуші бар ма? — деп кап
ке қарап, қадала сұрап еді, оныеын Боб
ров жаңтырмай қап, Ивановна шытына
парады (Ә. Н.).
ШЫТЫРМАН ОЙ Вас цатырарлық
цым-цуыт ой. Ат екпіні манадан бері баскан ңапырық ыстықты, шытырман. ойды
серпіп таетап, жадырап кетті көңіл
(Ғ. Мұс.).
ШІЛ [-ДЩ] БОҒЫНДАЙ БЫТЫРАДЫ
[ТОЗДЫ] Тоз-тоз боп бет-бетіне кетті. Бае
вы уақытта бұл шіркіндер шіл боғьіндай
бытырап еді, бүгін ынтымакты ұмыткан
(AT).
ШІЛГІР ЫСТЫҢ Аптап аңызац. Шыңғыстау Сарыарқада еамал биік, Шілдеде
шілгір ыстыц салкын тиіп, Ерте-кеш қоңыр салңын жұмсақ лебі, Жаз болса аймалайды бетің сүйіп (ПТ).
ШІЛДЕДЕ М¥3 ҢАТЫРҒАН Ызғарьі
цатты, цаһарлы адам туралы айтылады.
Елді судай сапырған, Белшесінен батырған, Шілдеде мұзды цатырған, Толыны
төгіп шчйғаған, Берілді тізгін ылаңға
(Д. Б.).

ШІРІГЕН

ШІЛДЕХАНА КҮЗЕТТІ Жаңа босанған әйелдің үйінде таң атңанша ойынсауык кұрды. Есімі уайым емес деп, Ңуандык біз балаға; Атын ңойып «Кеңес» деп.
Шілдехана күзетіп, Қош айтысып Нұрщайға Қалған едік кетісіп (I. Ж.).
ШІЛТЕННІҢ ШЫЛАУЫ ТИДІ д і н и.
Желеп-жебеді; батасы таді. Бала берсе
тезінен, Пірлердің бітсе демінен, Шілтеннің тиіп шылауы Артылып туса өзімнев
(Аңтамберді).
ШІМІРІККЕН ЖОҢ Бетік тыржитпады, жиіркенбеді; беті бүлк етпеді, үялмады\ сескенген жоц. Шынгас тіл ңатпай,
Жанарға сынай карап, бағып тұр. Жанар
шіміріккен жоц — иесі Сәрсен. Шынтасты
алғаш көргендей қыздың өңінде үрей мен
таңырңау аралас (Т. А.).
ШІРКЕУ КЕЛТІРДІ Атына кір келтірді, ұятца цалдырды. — Ңұдай риза, біз
риза, ұлымның атына шіркеу келтірмей
жыл отырды,— деді,— жас жан еді, обалына қалмайын, ерге шыңсын (I. Е.).
ШІРІГЕН ЖҰМЫРТҚА Цьілығына царай ата-ана, елден кеткен кісіге, теріс
бата алған балаға айтылады. Найманның
ішінде шіріген зкүмъиртца бар, білемін
(М. Ә.).

ы
ЫҒАЙ МЕН СЫҒАЙ Өңкей ветке үстар
мыцтылар. Матай ңолын бастап келе жатқан өңшең ыгай мен сыгай, көкжал бөрі
дәл жортуыл басы, он бес батырға жалғыз өзі майдан берген (М. Ә.)- Осы күннің
ығайы мен сығайы жиналған екен (AT).
ЫҒЫНА КӨШТІ [КӨНДІ] ө ЫҒЫНАН НІЫҒА АЛМАДЫ Дегенімен, ыңғайымен жүрді, айтцанын істеді, сөзін
сөйледі. Сол жиналыста қалай босаң тартқанымды білмеймін. Жұрттың ығына кэ
ше бастаппын, байпасам (ЛЖ). Басңасын
былай қойғанда, ңайсыбір кедейлердің
өздері сол байлардың ығынан шыға алмай
жүрген болатын (М. Жақ.)ЫҒЫН ЕСТІ Бұл жерде сүйемелдеді,
цолтьщтан алды, көмектесті деген мағынада. Сәламат Достан, Сэруар тірі жүрсең, Жылатпа жетімдердің ығын есіп, Сендер де кезін алған көбелектей, Ңалдыңдар
қайғы суын белден кешіп (О. Шор.).
ЫҒЫР БОЛДЫ [ЕТТІ, КЫЛДЫ] ©
ЫҒЫРЫ ШЫҚТЬІ Береке-тынышы кетті;
ер цашты болды. Артында ботасы қалған
ба еді, екі күннің бірінде Отырарға тартады да тұрады. Әбден ығырымьіз шыцты... (ЛЖ). Бірак, әйтеуір, кеше ел шауып
ығыр цып отырған Құнанбай өз ыктиярынсыз дуанға шаңыртылып кетіп отыр
(М. Ә.). Сәкен әлі түйілген калпында.
Бейсекө сезі — ертеден оның ойын ығыр
еткен, күйзелткен сөздер (Ғ. Мүс.).
ЫЗА БАСТЫ [БОЛДЫ, КЕРНЕДІ,
ҢЫСТЫ] Аиіуға булыкты, күйіп-жанды.
Баладан қорыңканына Жұмабай үялды
да, ыза да болды (М. Ә.). Қыэ колынан
шап етіп ол ұстады, Ыза кернеп, ашу
буып қыстады, Әне, менің ұлы астанам,—
Москвам,— Деп Молчалин трактатын нұсқады (А. X.). Жүрегімді аяныш пен ыза
цысты. Сирағы тігулі шитімнің бетін түзеп, көк жалды ңарауылға ала бергенде,
ак; каншың та серігінің жанына келіп
жетті де, жалмажан жұмсақ уыз етке бүл
да килікті (Ә. К.). Ңайғы мен ыза цысцан
соң, Зар шыаады тілімнен (Абай).

ЫЗА ЕТТІ [ҢЫЛДЫ] Ашындырды,
кіжіндірді. Шапқаи атқа жеткізбес бөкен
желіс Ыза цылды ңолыма бір тигізбей
(Абай). Дәркембай бастаған жатақ биыл
емес, жылда Әзімбайды ыза цылатын
(М. Ә.). Ашуланба қызарып, Арамдыққа
жорыма! Өздерің ғой ыза цып, Кектейсің
бе соны да (Д. Ә.).
ЫЗАСЫ КЕЛДІ [ҚАЙНАДЫІ Ашуы
і(озды, жыны ұстады. Оңаша шымылдың
ішінде сымбатты да сұлу ңызға тіл нату
га шамасы келмей, мысы кұрып, еңсесі
езілген пасык та ез, адамдың мүсіні болмаса бір ісі де жоқ күйеу жігітке ьізаң
келсе, күнәсіз ңыздың өршіл мінезіне әрі
аянышпен, эрі қызыға қарайсың (ЛЖ).
Германия фашистерінің жүгенсіздік ісіне
өздерінің ызасы кайнайтындығын білдірді
(Аңт., Байғ.).
ЫЗАСЫ ӨТТІ Қорлығы өтті, цылыгы
жанына тиіп болды. Бұлар кашып кеткен
соң, Бірдей мініп екі атты, Ызасы әбден
өткен соң, Жігіт жиып жабдықтап, Ғали
мінген атына (I. Ж.).
ЫЗА ШЕКТІ Цорлъщ көрді, азап шекті, тацсыретін тартты. Байльщтан ыза шектім ақырында, Бір түйір нан болмады
жақынымда (ҢЕ).
ЫЗА ШЫҚТЫ Өкініш, цайғы-реніш
туды. Ңайғы шығар ілімнен, Ыза шығар
білімнен, Ңайғы мен ыза қысқан соң, Зар
шығарды тілімнен (Абай).
ЫЗҒАР ШАШТЫ Ңаһар төкті, ашуланыті бетінен оты шыкты. Солдат айналадағы тірлікті түгел ұмытңандай, Ызғарын
шаша ұмтылды да, жауына түйіле түсті
(А. Т.).
ЫЗҒАРЫ ҚАТТЫ [СУЫҢ] Қаһары
күшті. Айтысқанмен жеңбейсің, Тыңда,
төрем сыйыңмен, Таудың басы бадалды,
Ызғары цатты хан таңсыр (Ү. К.). Ызғары
суык каңтардай, маңына ешкім келмеген
(АЖ).
ЫЗҒЫП ЖАТҢАН Мыңғырған, өте
көп. Жердің көркі кірмейді, Қара ңұрт-
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тай ңаптаған, Иірсең еріп жатпаған, Ызғып жащан малдан соң (Б. Ө.).
ЫҢЫЛАС САЛДЫ Көңіл бөлді, көңіл
аударды. Ыкылас, назарың сал фәрда
тартып, Уақымда көңіл ңұсы тудың артып, Лайлінің Мәжнүні секілденіп, Дос
еткен мен ғаріпті нұрын шарпып (Ә. Тәң.).

ЫҢҒАЙЫНА

ЫНДЫНЫ [ІНДІНІ] КЕПТІ [ҚҮРЫДЫ] Сусап цалды, каталады. (Салы суға
кетіп, көңілі болмай отыр дегенді кырғызша «ындыны ечтү» немесе «ындыны
сууду» дейді. «Індін» дегеннің о бастағы
мағынасы — көңіл, зауык). Көңілім тоқ
емес, ындыным кеуіп калган тәрізді, сіміре бергім келеді (Ж. С.). Ауылдың күйлеріне ұйып, ындыны кепкен цүк дүлейге
сырт етіп жаңбыр сіркіреп өткендей, өткінші ғана рақат сөз етері де болатын
(Қ. Шаң.). Ындыны цұрып ңалған ба, басыңды көтерсейші,— деп, Шөкен оны
[Ңайыржанды] екі иығынан кос колдап
кыздан ажыратып алды (Р. Ә.).
ЫНЖЬЩ ТУДЫ Волымсыз, батылдығьі жоң, сөзін тіктеп айта алмайтын кісі
туралы айтылады. Әкесі кепес, оның үстіне, байдың ынжыц туған баласына айтқанын істетіп, бел асып алган Маржан болыс-биліктен айрылған Жаңаберген күйіппісті деп сасқалақтай қоя ма? (Ж. Мұз.).
ЫНТЫҒЫН ҢҮРТТЫ Қүмарын асырды, ғашыц болды. Қараөткелде, Ғалия сен
емес пе ең, Бұл Арңаның шортаны мен
емес пе ем? Ңұралай көз, сү_мбіл шаш,
Ғалияжан, Ынтығымды цұртцан сен емес
пе ең? (Б. HI. Б.).
ЫНТЫЗАР ЕТТІ Сағындырды, ынтыцтырды. Бәтестей қызды бірден ынтызар
етер қылык актер бойында тым аз екен
(ҢӘ).
ЫНТЫҚ [ЫНТЫЗАР] БОЛДЫ Қүмартты, көруге зарыцты. Артық туған
Ңобылан нар, Ңызыл бастың жұртына,
Оиша болдың ынтызар (ҢБ). Аң таппасаң
атарға мылтық болса, Алданар ең сүйкенер сылтык болса. Саба орнатқан үйлердің сабасы жоң, Көңілің аңсап кымызға
ынтык болса (Б. Қож.).
ЫНТЫМАҒЫ АРТТЫ [ЖАРАСТЫ]
0 ЫНТЫМАҢ ҢОСТЫ. Сөзі, ісг, түз-дэмі
жарасты; ауыз бірлігі күшейді. Ынтымағы жараскан осы ұяның абыройына да,
маңтанышына да Маржан апай ортаң
(ЛЖ). Үш жүзге бөлініп, өзара жіктесе,
жұлңыса жүретін қазаң жұрты осы араға
келіп, ынтымағын цосцан тәрізді (Ғ. Мұс.).
ЫНТЫМАҢҢА КЕЛТІРДІ Ауыз біршілікке көндірді. Ңоқиып сондай болып
келсе-дағы, Кедейді келтіре алмады ынтымаща. Әуелі келген беті дұрыс еді,
Аңыры ауып кетті байлар жаңңа
(Ж. М. Б.).
ЫҢҒАЙЫ КЕЛДІ Орайы габылды. pe
ri түсті. Ыңғайы келгенде карадұстаи кіндік темірмен салып жіберуге Шауыпкел
қолын көтерді де, тату өскен ңұрбысын
ңимады (С. М.).
ЫҢҒАЙЫ КЕЛМЕДІ Икемі, ебі жоц,
оралымы жоц.

ЫҢЫЛАСЫ [ЬШТАСЫ] АУДЫ [ВК
ЛАДЫ, TYCTI] © ЬШТА ҢОЙДЫ Жақсы көріп, көңілі ауды, мейірімі түсті.—
Менің саған ыцыласым түсті, сондықтан
өлтірмедім!... дейді Ңарлығайым (ҢЕ).
Еламан айдауға кеткелі, ңызына айрықша ыцыласы цүлады. Еламанның орнын
құлатпай, баласын бағып, өз алдына үй
боп, түтін түтетіп отырғанын маңтаныш
көретін (Ә. Н.).
ЫДЬІЛЫҚ АТТЫ 1. Өмірініц соңғы
минутында жатцан кісінің жанталасып
ыщылдауы. Ойбай өлді бауырым, үзілді
деп, Кәрібайдың бәрі ұйлықты үстін басып, Ыцылыц атып, қара қан құсып жатыр, аузын ашып (И. Б.). 2. Кецірдегіне
келгенше ішіп, жеп тойды. Сакен үйіне
конақты өте сирек шакыратын, егер шақырса, ъщылыц ата тойдырмай шығармайтын (С. М.).
ЫҚЫЛЫМ [БІР ЬЩЫЛЫМ] ЗАМАН
Есте жоц ерте дәуір. Кемел ақын келтірер
сөздің түрін, Оган да заман өткен бір
ыцылым (ҢКБС).
ЫМ-ЖЫМЫ БІР Әрекеттес, бұцпантай
ісі бір. Бөтен ауылдардың адамдары көре
алмайды, өйткені бір жерде бүрісіп бұғып
отырған үш-төрт үйлі ым-жымы бір
ауыл мен екінші сондай ауылдың арасы
талай жер болады (С. С.).
ЫМ ҢАҚТЫ Ишара етті, белгі білдірді. Ңисайьіп тыңдап отырған менен именіп, қатын солдатты түртіп ңальщ, «байқа» дегендей ым цацты (С. С.). Осыған
велгенде Сэтбек ңайта жауап ңатпастан
өз жолдастарына қарап шетке қарай ым
какты (М. Ә.).
ЫМЫРАҒА КЕЛДІ Пэтуаласты, келісті. Екі жак, боп әрөң ымыраға келді-ау
әйтеуір (AT).
ЫМЫРТ ЖАБЫЛДЫ [ҮЙІРІЛДІ] Қараңғы түсті, көз байланды. Бер жаңтағы
осындай жүрістерін аяңтап болған соң
ғана, ымырт жабыла бергенде, Абайлардың шанасы Дәмежан қорасының алдына
кеп тоңтаған-ды (М. Ә.). Ымырт үйіріле
бастағанда алқынып Маштай келді (Т. А.).
ЫНДЫНЫ АШЫЛДЫ Қүлцыны цүрып
ашцарацтанды; араны ашылды. Ңарт со
фы екі інісікің нысапсыздығына шошынады. Ңұдайменде ырзың несібеге шүкірлік
етіп, тәубе ңылып отырудың орнына күн
санап ындыны ашылып барады (Ә. Н.).
ЫНДЫНЫ ЖАРЫМАҒАН Тойып, бүйіЫҢҒАЙЫНА КӨНДІ [КӨНІТІ] Дегенін
рі шығып көрмеген. Өзіңнің ындының
жарымаған ба, неге казан көтермейсің, істеді, айтцанымен жүрді. Қырқаның астына, ыңтасынға түскен ңойлар илеген ңайбір асым етіңді неге аяйсың? (AT).

ың
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ыстай ы ң ғ а й ь і н а к ө н і п алды (Т. А.). Ңарсы жауап катпай Хакім баланың ы ц ғ а й ы н а к ө ш т і [(X. Е.).
ЫҢ ЖОҢ, ШЫҢ ЖОҚ Д а у - д а м а й с ы з ,
Бір жағынан кейимін. Басында
бізге Кәдірбай емес, Балжан неге туыскан болмады екен? Онда ы ң д а , ш ъ щ д а
ж о к , бөлек үй кұрап отырар едік. Әкпесі
мен інісінің бірге тұрғаны ерсі емес ц о й
(ЛЖ).
ЫҢҚ ЕТПЕДІ Ү н ш ы ғ а р м а д ы , ц а б а ц
ш ы т п а д ы . Көңілді
ыкыласпенен хақда
дойып, Міну шарт тәуекелдің кемесіне.
Кей сабаз тәуекелге бел байласа, Оқ тисе
де ы ц ц е т п е с денесіне (А. Ңор.).
ЫҢҢЫЛ-СЫҢҢЫЛЫ БАР А у р у - с ы р ц а у л ы . Көптен бері ы щ ы л - с ы ң ц ы л ы б а р .
Шал баласы үйленгеннен кейін кешікпей
дүние салды (І^Ә).
ЫҢҢЫТЫП АЛДЫ Б ү л ж е р д е і ш і п
у-ш у с ы з.

цойды ,

с ім ір іп

салды

деген

м ағы нада.

Көптен бері қойып жүрген арадты закускасыз-ад біраз ы ң к ы т ы п а л д ы м (С. М.).
ЫҢЫРШАҒЬІ АЙНАЛҒАН КЕДЕЙ
к ө н е. Т ү г і ж о ц , т е с ік ө к п е ж а р л ы .
ЫҢЫРШАҒЫ АЙНАЛҒАНША ©
К...ЕН ІПІЕГІ ҮЗІЛГЕНШЕ Ә б д е н ш а р ш ап

б о л д ы р ғ а н ш а , т и т ы кт а ға н ш а .

ЫҢЫРШАҒЫ
АЙНАЛЫП КЕТТІ
© ЫҢЬІРШАҒЫ ШЫҢТЫ А р ъ щ т а п , ж ү д е п кет т і.

ЫҢЫРШАҒЫҢ АЙНАЛҒЫР! © К...ЕК
БОЛҒЫР! к а р г ы с. Ж ү д е п - ж а д а !
ЫРЖАЛАҢ [ЫРЖАҢ] ҢАҚТЫ ©
ЫРЖАҢ-ЫРЖАҢ ЕТТІ Б е р е к е с і з , м а ғ ь і н а с ы з , о р ы н с ы з б о с ы р ж а ц т а п к ү л д і . — Ой,
осы сенің жоң жерден ойының келіп тұрады екен. Ойының осылғыр,— деп, ы р ж а л а ң к а ғ ы п тұр (Б. Тіл.). Олардың жоқ
ойында малын бадпаң, Адал еңбек, мал
таппак, жұртқа жакпақ, Жалғыз атын
терлетіп, ел қыдырып, Сәлемдеспей, алыстан ы р ж а ң ц а к п а ц (Абай). Мана көшеде
екі бикеш мені көріп ы р ж а ң - ы р ж а ң ет іп
еді, е бәсе, осыган күлген екен ғой (ЛЖ).
ЫРҢЫНА ЖІБЕРМЕДІ [ҢОЙМАДЫ,
ЖЫҢТЫ] У ы с ы н д а ү с т а д ы , б е т ім е н к е т ір м е д і , д е г е н і н е к ө н д і р д і . Каден Төлеубайды ы р к ы н а ж і б е р м е й оқшау шығарып
әкетті де, оңаша ңыспақка алып еді, сыр
айтңыза алмады (Н. Ғ.). Ол аспазды үнемі
үгіттей жүріп, кешө кешке өз ы р ц ы н а
ж ы к ц а н болатын-ды (Ж. Т.). Сағатты ы р 
к ы н а қоймай, балуан қолдарымен
[Данияр] жауырын тұсынан қапсыра ұстады
(Р. Ә ).
ЫРҢЫНА
КӨНДІ © ЫРҢЫНАН
ШЫҢПАДЫ © ЫРҚЫНДА [ЫРҢЫМЕН]
ЖҮРДІ А й т ц а н ы м е н , ы ң ғ а й ы м е н ж ү р іп т ү р а т ы н б о л д ы . Біздің әкеміз болса, өз
әйелінің ы р қ ы н а к ө н г е н , момын кісі! —
деп бір ңойды [Әзімбай] (М. Ә.). Мектеп
директоры да папамнық ы р ц ы н а н ш ы ғ а

(Ө. Ң.). Ы р ц ы н д а ж ү р г е н д е машыктың, Ңорыктым ба тоқтауға, асықтым. Аңгармай өткенін уақыттың, Аз ғана
шаршаппын, тасыппын (Ә. Т.).
ЫРШЫП КЕТТІ [TYCTI] С е з і к т е н і п ,
алм ады

ш о ш ы п кетті.

ЫРЫҚ БЕРМЕДІ А й т ц а н ы н а , ы ң ғ а й ы н а ж ү р м е д і. Дәрменнің байырғы текірегіне ы р ы ц б е р м е й , басы қатты асаудай
алып каша жөнелді (Т. Ә.). Жылңыға түсіп алған соң, Бәсейт Бошай ағаның, Бір
к ө н б е д і ы р ц ы н а (Ш. Ңар.).
ЫРЫҢ-ЖЫРЫҢ БОЛДЫ Ү р ы с ы п к е р іс т і, б е р е к е - б і р л і к ц а ш т ы . Шала жөндеп,
жұмыс уаңытында ы р ы ң - ж ы р ы ң болып
жатпайық (Т. Н.). Арамызда бір кикілжің,
ы р ы ң - ж ы р ы ң б о л д ы деп жүз шайысып,
бет жыртысып кайтеміз (Б. Т.).
ЫРЫМҒА ЖОҢ © ЫРЫМҒА ЕШТЕҢЕ
ЖОК [ҢАЛМАДЫ] © ЫРЫМҒА ҢАЛМАДЫ. Т ү к ж о ц , т ү п -т ү г е л ж о й ы л д ы .
ЫРЫС ҚОНДЫ Б а ц о р н а д ы . Ілгері баскан адамға іркілместен ы р ы с ц о н а р (ШС).
ЫРЫСЫ БЕС ЕЛІ Б а ц - ц ү т ы , н е с і б е с і
м ол.

ЫРЫСЫ ҢАЙТТЫ [KETTI] Б е р е к е б а й л ы ғ ь і ш а й к а л д ы . Ы р ы с ы ц а й т к а н жұртының, Көзінің жасын көрмеді (АӘ). Тазаласа ңыздары, «Елден ұят болар» деп,
Сыпыртпайды әкесі, « Ы р ы с к е т іп ц а л а р »
деп (Ш. С.).
КСТЫҒЫНА КҮЙІП, СУЫҒЫНА ТОД
ДЫ © ЫСТЫҢ-СУЫҒЫНА БІРДЕЙ ТӨЗДІ
[КӨНДІ] Ж а ц с ы - ж а м а н к ү н і н д е б і р г е б о л 
д ы ; а с т ы -ү с т ін е т ү с іп б а р ц у а н ы ш - ц а й ғ ы с ы н а б ір г е орт акт аст ы ; к и ы н -ц ы с т а у ш а ң
п е н к у а н ы ш т ы к ү н д і б ір д е й м о й н ы н а а л 
д ы . Бұл күнге дейін ы с т ы ғ ы н а к ү й і п , с у ы ғ ы н а т о ң д ы , бүл болса жетіліп алып тай-

ып кетпек (AT). Соғыстың аты соғыс. Ол
ешкімді де аямайды. Тек оның ы с т ы ц - с у ы ғ ы н а б і р д е й т өзе білген адам ғана оған
төтеп бере алады (СҢ).
ЫСТЫҢ БОЛДЫ Ж а ц ы н , і ш тартты.
Әрине, немере өз туған баласынан ы с т ы ц
б о л а д ы деген бар (М. Сүн.).
ЫСТЫҢ ЖАС С а ғ ы н ы ш т ы , ә к с і к ж а с .
Айттым сәлем ңалам қас, Саған ңұрбан
мал мен бас. Сағынғаннан сені ойлап,
Келер көзден ы с т ы ц ж а с (Абай). Елжіреген, күйінген жүрек менің де барлық жантәнімді билеп алып кетті. Көзіме ы с т ы ц
ж а с келді (С. С.).
ЫСТЫҚ ЖҮРЕК А л б ы р т ж а с , ж а л ы н д ы ж ү р е к . Ол дәурен өмір емес, бір көрген түс, Ойға тойма, ңызықты ңиялдан
күс, Қарашы өз бойыңда түгел ме екен,
Ы ст ы к, ж ү р е к ,
өң-шырай, қуат пен күш
(Абай).
ЫСТЬЩ КӨРДІ © ЫСТЫҢ КӨРШДІ
[ТАРТТЫ] Қ а т т ы ү н а д ы , к ө з г е от т ай б а с ы л д ы , ж а ц ы н с е з і л д і . Осыған көзім жетіп, көңілім нанып тұрса да, сылдыр бұ-
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лақтың жанындағы ңоңырауымды ерекше
ыстыц көремін (ЛЖ). Бәрі де таныс, бәрі
де ыстыц көрінеді (Р. Т.). Жанайға «Уайдайдың» өзі ыстыц көрінді. Әннің әуені
ертіп әкетті (Т. Ә.). Ңылығыңда жоқ оғат,
Ңарап тойман жүз кабат. Ыстыц тартып
барасың Бір сағаттан бір сағат (Абай).
ЫСТЫҚ ҢАНДЫ ЖАН Қызба кісі туралы айтылады. Айтматовтың шығармаларының сұлу поэзиясын, романтикалық
аскаң серпін қаһармандарын ойшыл эрі
нәзік сезімді, ыстык канды жандар етіп
бейнелеу арқылы көрсеткен екен театр
коллективі (ҢӘ).
ЫСТЫҢ ҢОНЫС Жүрекке сондайлыц
жацын. Қадірлі, қасиетті, көзге көрінсе
от боп басылар туған, өскен мекен, ата
жұрт. Сонда тайға шапкан, асың ойнаған
кұрбы балалармен жаяу жарыс жасап,
асыр салған ең соңғы бір ыстъщ цоныс
осы болатын (М. Ә.)»
ЫСТЫҢ СЕЗІМ Бүл жерде сағынған
кәціл, іштей толцу айтылып тұр. Барлық
айналадағы кең дүниеге, әсіресе мынау
өзі туған сахара, өлке белдеріне соншалың
бір туыскандык ыстык сезіммен, кешіріммен де ңарайды (М. Ә.).

8 7 -1 6 0

ЫСЫРАЛ

ЫСТЫҢ СӨЗ Тэтті, көңіл жалыны
шарпуымен туған сөз. Ақылыңа сөзің сай,
Сіз жалын шоқ, біз бір май, Ыстыц сөзің
кірді ішке, Май тұра ма шыжымай (Абай).
ЫСТЫҢ-СУЫҢТЫ КӨРГЕН Дүниенің
бар циыншылығын бастан кешкен, ащытүщының дэмін татцан.
ЫСТЫҢ ІШПЕДІ Жылы-жүмсац ас
татпады. Екі жұмадай ыстыц ішпеген, ңатып ңалған таба нан сексеуіл кеміргендей
талшығы болып, ішер сусыны кара су да
болмай, қоймен бірге кар асап күндер
кешсе де, малды тастамаған адамдарды
калай атау керек,— деді Карпов (М. Ә.).
ЫСЫРАП БОЛДЫ [ҢЫЛДЫ] Төгіліпшашылды, бей-берекет рәсуа болды, үстағанның цолында кетті. Малды тежеп бай
паса, жайылым ысырап болып калады
(АТ). Артың дәулет біткендер, Старшын,
болыс болам деп, Ысырап цылып, малды
төкпеңдер (Ш. Ң.). Бір сом ңайыр дія
үшін кылмаған бай, Ысырап цылып ағызар сайлардан май. Шары шығып, дегені
болып кетсе, Сираттан өткендей-ақ коңілі
жай (М. Ңал.).

I

13 [I3IH] АҢДЫДЫ [БАҚТЫ, КЕСТІ,
ШАЛДЫ] 0 ІЗІНЕН ҢАЛМАДЫ Соцына
түсті, жолын тосты, торыды. Әңгіме осылардың ізін аңду, сауда орнынан көзін
жою жайындағы тоқтамға тірелді (С. Ад.).
Сылаң етіп жолықса ңайтңан ізі, Сағадан
сымпың ңағып, із шалғанда, Бүркітші та у
басында, ңағушы ойда, Іздің бетін түзетіп
андағанда (Абай).
ІЗДЕГЕНГЕ СҮРАҒАН Бір-біріне сайма-сай, лайыц. Өз аулының жас жігіттері
де шетінен ат үсті төбелеске мойымайтын,
«Іздегенге сүраған» дейтін Ңожаңан сияқтылар еді (М. Ә.).
ІЗЕТ [1ЛТИПАТ] ЕТТІ [КӨРСЕТТІ,
ҢЫЛДЫ] Ибальщ жасап, эдеп сактап,
күрмет білдірді. Ңуанып Апрасият бұған
өте, Жаздады өз-өзінен ұшып кете. Ол
(Сартаң) болса, ордаға алып келіңдер,—
деді — Ңалмастан ңарсы барып ізет ете
(РД). Олардың бәрі жеңгейге бас иіп ізет,
дұрмет корсете амандасты (А. X.).
13 [I3IH] ЖАСЫРДЫ [ЖОРАЛТТЫ]
© ІЗ-ТҮЗ ҚАЛДЫРМАДЫ Қылмысты істің, үрлыктың айғағын таптырмайтын етті. Тапа-тал түсте із жасыру енді -— патша ұлығының дәстүрі ме деймін (М. А.).
Байлар да мал қызығын біле алмай жүр,
Жаз жіберіп, күз атын міне алмай жүр,
Сабылтып күнде ұрлатып, із жоғалтып,
Ызаменен ыржиып күле алмай жүр
(Абай.)
13 ҢАЛДЫ 1. Соцында мүрагер боларльщ түяц бар, перзенті бар. 2. Істеген ісінен белгі цалды. Салыстырсам кем емес,
Ізі цалды жырының. Аплатон өтті дүниедан, Әлемнің білген ілімін (М. Сұл.)13 САЛДЫ Нүсцасын түсірді; іиимайлады. Басында ертегі еді мұның өзі. Осындай ңып біреудің айтқан сөзі. Ңисса қып,
шығаруға лайық көріп, Жүсіпбектің бұл
да бір салған ізі (ҢЖ).
13 ТАРТТЫ Сапарға иіыңты. Көптен
бері із тартып, жол жүргелі отырғаным
бүгін ғана (AT).

13 TACTАДЫ Ізін адастырды; ізін
адастыру үшін бөлек бағытца жүрді; ісін
ауыстырды. Із тастай орғыта ңашып, Жиырма бес шақырымдай жер жүріп, түнде
теңізге ңұладым (Ғ. М.).
ІЗ-ТҮЗІ ЖОҢ Үштьі-күйлі жоқ болды,
зым-зия ғайып болды; дерексіз кетті.
ІЗІН АЛА [САЛА1 БАРДЫ [ЖҮРДІ,
КЕЛД1] © ІЗІНЕ ТҮСТІ Ілесе жүріп отырды; соңына түсті, цуды. Аңдыған кемпір
кызының ізін ала үйге кірді (AT). Жасырын ңызмет қылған соның бәрі, Іздеген
азаматтықты м-аңсаттары. Ізіне түсіп жүріп
ұстап алып, Сибирьге жер аударды сонан
әрі (Ә. Тәң.). Кәлен ілгері озып кеткен көп
қалашының ізіне түсіті, түйесін тайраңдатып желе жөнелді (Ә. Н.).
ІЗІН ШЫҒАРЫП АЛДЫ Барымталап
алды. (Көбіне жылкы малы туралы айтылады).
ІЗІ СУЫМАДЫ Болғанына үзац уацыт
өтпеді, бір сәт өтпеді, дер кезінде іске
кірісті. Жарас: [Айманға] Жылы ізін
суытпай осы шудың, Жіберме, етегінен
ұста қудың (М. Ә.). Бірақ алдыңғы і$онактың ізі суымай тұрып, тағы бір топтың
дүрмектеліп келіп калатыны сияқты, Ләззат бір еңбегін бітіріп, тынығып сергімей
жатып, басына жаңа ойлар орала бастаДы (Т. А.).
ІЗІ СУЫП КЕТТІ Болған іске үзак
уакыт өтіп, көмескі тартты.
ІЗІ ТІКТЕЛДІ д и а л. Орны толды.
Егер хауіпсіздендірілсе малдың қандай қазадан болсын өлгенмен, оның ізі тіктеледі
(Аңт., Байғ.).
ІЛГЕРІ БАСҢАН АЯҒЫ КЕЙІН КЕТТІ
Ісі оңалмады, ісін цырсык шалды.
ІЛГЕРІ БАСҚАННЫҢ ИТІ ОТТАЙДЫ
Бағы жүріп, дәулеті асцан кісініц барлыц
ісі сәтті болады, бар дүниесінің оралымы
кеп түрады.
ІЛУДЕ БІРЕУ Некен-саяц, анда-санда,
оцта-текте. мыңда бір. Біздің ортамызда
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ясен сөзге тоңтамайтын ілуде біреу-ац шығар, бәлки болмас та (ҢӘ).
ІЛІК БОЛДЫ © ІЛІК-ШАТЫС БОЛДЫ
Қүда-жегжат, барьіп-келісті кісілер болады; ілік-шатыстығы ат-шапанға жүрді.
Ңонақасы бермесе, Ат-шапанға ілік боп,
Параны көздеп би кетті (Д. Б.).
ІЛІК ТАҚТЫ Еінә цойды, айыптады.
Оның абыржығанын түсінсе де түсінбеуге
тырысты. Ол енді ілік таға сөйледі (X. Е.).
ІЛІК ІЗДЕДІ Ілінісе кетер шатац іздеді, цуды. Ашу әбден қозса керек, ілік
іздеп әрңайоысын бір сүзе қарайды
(Ғ. Мұс.).
ІЛІНШ-САЛЫНДЫ [-САЛЫНЫП ЖҮР]
Жүртца әзер ілесіп, өзін зорға сүйретіп
жүр. Жеңгей, ілініп-салыныті жүрген бірлі-жарым жігітсымаіүгарыңды бездіріп
аларсың, ерегісті койып, кимылдасаң
қайтеді? — деді Шекер Кәкимаға (Ә. Ә.).
ІЛІНІСЕ КЕТТІ Байланыса кетті, жанжалдасты, шатасты, үрсысты. Кетсең кет,
сенің орныңа жалғыз ңурай,— деп, Қарсаң
Жайсаңовпен ілінісе кетті (Ә. Ә.).
ІЛІП АЛАР [-ЛЫҢ] Ө ІСКЕ АСАР
[ЖАРАР, ТАТЫР] Көзге түсерлік, кәдеге
жарарлыц. Үй ішінде айтарлық Іліп алар
бұйым жоқ. Сілкіп еалар төсеніш, Бүтін
жаға киім жоі$ (С. С.). Ішіндегі іліп алары, іске жарары, көңіл бөлері, көз түсері,
тіл үйірері менің әкем Жетібай (Д. Е.).
Үйіміздегі бірден-бір іліп алар, іске татыр
мүлкімізден біз солай айрылдық (Б. С.).
Өздеріне ңарасты екі-үш үйдің іске асар
лыпасын жиып алды да, көрші ауылдың
астыкшыларына ілесіп, Ңоңыратқа жүріп
кетті (Ә. Н.). Алып жүруге мүмкіндігі жоқ
мол ыдысты... Әлтидің Маржама есімді
келіні ңора ішіне шығарған да, балтамен
уатып іске жарағысыз сынығын тастап
кеткен (С. М.).
ІЛІП ӘКЕТТІ Қағып экетті-, бегелмей
жалғастырып зкетті. Өлеңді алдымен іліп
әкеткен Ақылбай болды (М. Ә.).
ІЛІП КЕТТІ 0 ІЛІП ҢАҚТЫ 1. Үрлап
кетті, цымцырып алып кетті. 2. Сөзбен
шалыті өтті, цағытты, кекетті. Тіркеуіштің
бюллетеньді беріп жатқандағы бар айтңаны: Галошыңды киіп кет, біреу-міреу
іліп кетпесін,— деу ғана болды (Ә. Сат.).
Бұл жолы бала жігіт аңдып бақты, Қараны өшіктірді іліп кацты. Өктем ғып жұлқуына бой берместен, Сіресіп орынында
тастай ңатты (Ж. С.).
ІЛІП-ҢАҢПАЙ [БІР ҚАҢПАЙ] КІСІ
© БІР АТАРЫ [ЖАТЫП АТАРЫ) БАР
Кіші-гірім ffу тілді, азырац ілме әзіл, сөз
арасында аяцтан шалып цалар ажуа-цалжыңы бар кісі.
ІН ҢАЗДЫ Жаманшылык ой ойлады,
арамдыц етті. Үндемей жүріп, іргемізден
ін ңазбациіы екенсің. Жараспайды ғой бұл
балам (С. Ад.).

ІРГЕ

ШНЕН ШЬЩҢАН СУЫРДАЙ Үсқыкы
кетіп, сүйретіліп түрған кісіге айтылады.
Іннен шыщан суырдай боп, ңамалған
адамдар бірінен соң бірі погребтен сүйретіліп шыға бастады (С. М.).
ІНШЕ СУ ҚҮЙДЫ Қүртты, жойды;
цуды. Ал енді, жыпылдаңтардың індеріне
су цүйылдьі. Дос сүйінді, дұшпан күйінді
(С. Т.). Әшім кеше барып бар қастыңты
өз көзімен көріп, Жұматай ініне су түүйып
келген екен. Жол бойы зығыры қайнап
өртене кеткен еді (М. Ә.).
ІҢКӘР БОЛДЫ [БОЛМАДЫ] Қүмар
болды, көруге зарыцты, сағынды, екі көзі
торт болды. Жүзіңді жүз көрсем де мейірім ңана, Көрмекке көңілім және іңкзр
бола, Ойлаған дәйім сізді қиялменен, Болып жүр көкірегім сурахана (М. Б.). Сауысңан шыдылықтап сұң^ар болмас, Мәстекті мақтағанмен тұлпар болмас. Кей
жаман мал бітті деп әкім болад, Халың
та сол жаманға іңкэр болмал (А. Ңор.).
ІҢКӘР ҢЫЛДЫ Зарыцтырды, сағындырды, цүмар цылды. Лайык, ақылына
ңылыңтарың, Іцкэр цып сол ғой мені құрытңаның. Аулыңда айналсоқтап төрт күн
жаттым, Сонда да шеніңе бір жуытпадың
(М. Б.).
ІҢІР ТҮСТІ Ацшам жамырап, ел орынға отыратын мезгіл болды. Іңір түсіп,
ңараңғы болып калғанын Аяш тысңа шыққасын білді (А. X.).
ІРБІТ ШАПТЫ Базарға, жәрмецкеге
барыті, дүниені мол етіп экелген кісіге
айтылады. Сен не ірбіт шапцансың ба?
Дүние і^алмапты ғой? (AT).
ІРГЕ АЛДЫРМАДЫ Шебін бүздырмады, ның түрды. Ңазіргідей түтеп келө
жатқан дүлей дауылға ірге алдырмай,
шеп ңұрып тұтасып алып, бір кісідей бірігіп қимылдауға шақырды (Ә. Н.).
ІРГЕ АУДАРДЫ 1. Отырған жеріпен
басқа цонысца көшті, мекен-түрағын ауыстырды. Ңазір кыстаудан шығып, жаңын
жерге ірге аударып көшіп қонған Мағаш
аулында жаңадан тізілген киіз үйлер өте
көп (М. Ә.). Алалы жылқы, актылы койын жосылтып алдың. Ата қонысынан
іргесін аудардың. Ел-жұртын шұбырттың
(М. Ә.). 2. Бүл жерде әйелді цоныска, мекен орынға балап, бүрынғы әйелін — сары
жүрт деп, соған цайта оралуды — ірге
аудару деп отыр. Саудайы-ай сауды алмадың-ау, сырқауды алып. Бір пәлеге
жолықтың шырқау барып, Ала жаздай
көгалды бір көрмедің, Сары жұртңа кондың ба ірге аударып? (Абай).
ІРГЕ БАҢТЫ Біреудің үйініц сыртынан цырындады, есігін аңдыды. Күзетіп
үйден шыдпай күйеу аңдып, Кей уакыт
тыста жатты ірге бағып. Тіктірді ақ киізден бітеу төсек, Бір жакка кете ме деп
түнде ңаңғып (Б. А.).
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ІРГЕ БАСАР Күйеу жігіттің үрьін келуінде жецгелер тарапынан алынатын
ырым.
ІРГЕ БЕРМЕДІ Ырыща көнбеді, өз
айтцанын, өз дегенін істеді. Ол артынан
сөйлейді, біраң сөйлесе ірге бермей, өзгелерді іле сөйлегіш, мысңылшыл (М. Ә.).
ІРГЕЛІ ЕЛ Белді ауыл; цабырғалы,
береке-бірлікті жұрт. Өзінің де іргелі ел,
жуан ата баласы екенін сездіре, сыздана
сөйлейді (М. Ә.). Лайьщ па, жан ата, Іргелі
елім тұрғанда, Жат елде өмір кешкенім
(Д . в .).

ІРГЕСІ БЕРІК Босағасы мықты, белді.
Тұрушы ең і{ай уаңытта орын беріп, Бәріміз калып едік ата көріп. Бәріміз атаң
найман баласымыз, Ежелден халық едік
ірге берік (Айтыс).
ІРГЕСІ БҰЗЫЛМАСЫН ГСӨГІЛМЕСІНІ
Ел цоныстан кетіп, бытырамасын. Киіз
туырлықты қазаңтың іргесі бұзылмасын.
деп бай-манаптың жырын жырлап, жыртысын жыртқан батагөйінің бірісіз (Ш. X.).
ІРГЕСІН АУЛАҢ [БӨЛЕКІ САЛДЫ
Жоламады, алыс жүрді; бөлек жайлап,
бөлек өрісте жүрді. Баласы босағандар
кәдуілгідей бөлектеніп, іргесін аулаща
салып, жүре сөйлеседі (Ғ. М.). Тағы осы
жиын ішінде, өэдерінің бүл жерде болуымен Абайды таң калдырған, Жігітектің
екі атқамінері — Бейсембі, Әбділда отыр...
Базаралы айдалып кеткелі өзге Тобыңтыдан іргесін аулац сала отырған адамдар тәрізді (М. Ә.). Дұрыс айтасыз, хан
ием. Күз келері көктемнен мәлім, Көк ордадан іргеңді бөлек салғаннан-ак тубі бір
ұлы айқастың болары хаң еді ғой (I. Е.).
ІРГЕСІН АШЫП АЛДЫ Бөлінді, өзара
келісіп бөлектенді. Сен іргеңді Мөңкеден
әлдекашан ашып алған жок емессің бе?
(Ә. Н.).
ІРГЕСІН КӨТЕРДІ Кетірді, цуды, көшіріп жіберді.
ІРГЕСІ СӨГІЛДІ Қабьірғасы -қацырады; бірлігі кетті, күйреді, жойылды. Бүгін болмаса, ертең бұл кара түнек ескіліктің іргесі ңаусап сөгіліп, бірте-бірте талқандалатыны пьесадан сезіліп отырады
(ЛЖ).
ІРГЕСІ ТИМЕГЕН ЖЕР Бүрын-соңды
болып, цонып кәрмеген ел. Үздік-үздік
ескі сүрлеумен бұрын іргесі тимеген жерге, әсіресе болмаған елге беттеп барады
(Ғ. Мұс.).
ІРГЕ ТЕПТІ Тұрацтап мекендеді, түпкілікті орнъщты. Осы топтың алдында
«Түркістан» атты ессіз жонға келіп ірге
тебе бастаған совхоздың тыңда отырған
бірінші бороздасы тартыла
жөнелді
(М. Ә.). Мектеп ашамыз. Жаңа қонысқа
ірге тебеміз дегендерің дүрыс, ағайын!...
(С. О.).

ІРГЕ ТАСЫН ҢАЛАДЫ © ІРГЕСШ
ҢАЛАДЫ Іргесін, негізін тұрғызды, ізін
салды. Соғые коммунизмі мен жаңа экономикалык саяоатты (НЭП) басынан өткізген кулактардың астыртын әрекетіне
амалсыздан уақытша көніп келген совет
өкіметі ендігі жерде социалистік қоғамның ірге тасын цалауға бетпе-бет кірісті
(М. Баз.). Комсомол комитетінің секретары бастаган бір топ жас комсомолецтер
тары да бір игілікті істің іргесін цалады
(ЛЖ).
ІРЕП [1РЕМЕЙ] СОЙДЫ 1. Әбден балағаттады, жер-жебіріне жетті. 2. Қатты
састырды. Мұндай көпшіліктің ортасына
түскен сөзде тоқтау бола ма — бірі іреп,
бірі сойды (I. Ж.). Бишанның бір-аң өзі
кырды, жойды, «Сені ме» дегендерді іреп
сойды. Ұстап ап Кәрсүйізді Барзу балуан
«Тұра тұр, өлтірем» деп байлап ңойды
(РД).

ІРІГЕН АУЫЗДАН ШІРІГЕН СӨЗ ШЫҒАДЫ Мәдениетсіз адамньің сөзі де жаман, сөлекет болады деген мағынада. Соу
ле Шалтайға жалт қарады. Естіп отырсыз ба, іріген ауыздан шіріген сөздің
калай шьіғатынын? (Ә. Ә.). Іріген ауыздан
шіріген сәз шығады деп, осы жаман-аі{
ңайдағыны тауып айтады (AT).
ІРІТКІ САЛДЫ Жұрт арасының шырцын бұзды, берекесін кетірді. Бай менен
бек, қожа, молда, Түнде сумаң ңағып жүр.
Олар қазып жаңа жолға, Елге іріткі са
лып жүр (Ө. Т.).— Садуақас деген атңаміыер қуымыз бар еді, сол кедейлердің арасына іріткі салуға кірісті. Жұртты үйіне
жинап алып: «Артельден шығыңдар, тараңдар» деп аңыл беріп жатыр,— деді
Жаңсыбай жүгіріп келіп (Б. М.).
ІС ЖҮЗІНДЕ Шын мәнінде, іс үстінде,
жұмыстың барысында. «Жаңарған» қазаң
комитет! өзінің кім екенін тезінен-аі? іс
жүзінде көрсете бастады (С. С.).
ІСКЕ АЛҒЫСЫЗ Түкке түрғысыз, жарамсыз. Міне қызык, бері қара, Ісгсе алғысыз ескі ара, Ңолынан оның өткені, Ңұлпырып-жайнап кеткені (Ң. А.).
ІСКЕ АРАЛАСТЫ Жүмыс, цызмет істеді. Аурудан айықпай жатып іске араласып кетті (AT).
ІСКЕ АСПАДЫ Кэдеге жарамады,
пайдаға аспады. Мақаласын әрең жаздырып аламыз, біразы жазбайды, біразының
жазғаны іске аспайды (С. М.). Іске аспай
бак-дэулеттің қалуы оңай, Басыңнан бағы
тайған шағыңызда (Ы. А.).
ІСКЕ ҢОСТЫ Жүмыс істетті, жүмысца
цосылды. Оның не той екенін білесіздер
ме? Фабрикамыздың іске цосылған тойы,
Федор мырза екеуміздің туған күнімізге
арналған той болады ол (Ғ. С.). Зерттеу
ісіне мамандығы болса да, басңа іске цосылып жүрген адамдар бар көрінеді (F. С.).
ІСКЕ МҮРЫНДЫҢ БОЛДЫ Бар жұмысца бастаушы болды. Бұл іске ліұрын-
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дыц болушы да, оны ұйымдастырушы да
Жібек (Ң. Жұм.).
ІСКЕ СӘТ! «Істің сәті болсын, істің
орайы келсін!» деген мағьінада.
ІСКЕ ТАРТТЫ д и а л. Жауапца тарт
ты. Жоғарыда істеген ңылмыстары үшін
оны іске тартты (Ң. орда, Арал).
ІСМЕР АДАМ Қолының ебі бар шебер
адам. Мәкен өнерлі, ісмер адам, кеоте
мен оюға эсіресе шебер екен (М. Ә.).
ІС [ICI] НАСЫРҒА АЙНАЛДЫ [НАСЫРҒА ШАПТЫ] Жүмыстың ыңғайы жамандыцца царай бет алып, оньің оңғарылуы циынға айналғанда айтылады. Міне,
Жакыпбектің үміті тұл болып, іс насырға
шауып отыр (М. И.). Еламан істің насырға
шауып бара жатңанын байқады (Ә. Н.),
ІСТЕГЕН ІСІ ДАЛАҒА КЕТТІ Бар цызметі зая болды, босца бейнет етті. Теңім
үлгі алмады, Аузымдағы желімнен, Істеген ісім кетті далаға, Ңашан өтіп шығам
деп. Қайғырамын мен-дағы, Жайықтан
арғы далаға (М. Ө.).
ІСТЕМЕГЕНІ ОСЫ ЕДІ Әбден көресіні
көрсетіп еді, енді осы калды ма деген мағынада айтылады.
ІСТЕН ШЫҢТЫ Бүлінді, кэдеге аспай
цалды. Осы ңатердің өтінде жүріп, сонда
біздің бар тындырғанымыз — алты жолдың бірін ғана істен шығару болды
(Б. Мом.) Майдан атты жанды альга машинаның бұл да бір мүшесі еді, енді істен
шыщасын лаңтырып тастаған сияқты
(Т. А.).
ІСТЕС БОЛДЫ Қызметтес, кәсіптес
болды. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп,
көріп біраз істес болып, өнер арттырайын
деп, түзден өнер іздемейді (Абай). Бұл
екеуі Омардың көптен бері істес болып
келе жатқан адамдары еді (Ғ. М.). Ңожайын бұл араға анда-санда бір келіп кетеді,
түпкілікті істес болатын осы тұрғанның
өзі (Ғ. С.).
ІС ТЫНДЫРДЫ Бір шаруаны бітірді.
Барлауға барып ертемен, Қайта оралсаң
еоен-сау, Іс тындырып келсең сен, Сірә де,
достар, тым жақсы-ау (Ң. А.).
ІСТІ БОЛДЫ Қылмыс жасап айыпталып, жазаға іліккелі жүрген кісі туралы
айтылады. Айрьщша алып ңаштысы көп
ел іші оны сот деп дәріптеп, істі болған
кісілер Нағыметтің шалғайына оралды
(Ә. Н.).
ІСТІ ЖАПТЫ [ЖЫМ-ЖЫЛАС ЖАПТЫ] Қылмысты кісінің тергеуге түскен.
ісін царауға, тексеруге жатпайтын етіп
корытынды шығарды. (Көбіне ұнамсыз
мағынада ңолданылады). Сол Ңозыбағаров Атбасарда әлі тергеуші екен ғой. Кейін
білсем, қаны шығып тұрған бай баласы
екен. Бәсе Нұрбайдың ісін жым-жылас
жауып жібергені тегін емес кой (С. О.).

ІСІ

ІСТІҢ КӨЗШ [ҢЫБЫН] БІЛДІ [ТАПТЫ] Жұмыстьің орындалу тетігін, жүйежүйесін, орай-икемін тауып істеді. Тек
істің көзін тауып, жақсы ұйымдастыра
білсе, колхоз осы маңның өзінен де мол
жемшөпті дайьіндағаін болар еді (ЛЖ).
ІСІ БОЛМАДЫ [ЖОҢ] Көңілі аумады,
еш нәрсемен шаруасы болмады, мән бермеді. Ңонаң сол шылым тарткан күйі,
ұзақ уақыт әлденені ойлап отыра берді.
Оразбек ісі де болған жоц (X. Е.). Аңыл
жоқ, ңайғы жоң онда, Ісі жоц теріс пе, оң
ба? Тіленіп, телміріп ізденер, тиын ба яки
бір сом ба? (Абай).
ІСІ ЖЕМІСТІ БОЛСЫНІ Шаруасы оңға бассын деген мағынада айтылатын тілек. Мен бұған шын көңіліммен алғыс
айтамыні Өркенің өссін, ісің жемісті бол
сын деп батамды берем,— деді (Б. М.).
ІСІ МАҢҰЛ БОЛДЫ Жұрт үнаткан іс
туралы айтылады. Ісің мацүл болса да,
Баң қонып, халық үнамай? Дәулет болмас тапқан мал, Есебін тауып кұрамай
(М. Сұл.).
ІСІН БІТІРДІ [ТЫНДЫРДЫ] 1. Ша
руаны орындап тастады. Ойшыл ойлағанша, тентек ісі.н бітірер (Мақал). 2. Жоц
етті, щгртты.
ІСІНЕ МЫҒЫМ Шаруасын тындырымды істейтін адам туралы айтылады. Иван
Гайдай — бригада жетекшісі. Аз сөйлейтін адам. Ісіне мығым, маман кенші (ЛЖ).
ІСІНЕН ТҮҢІЛДІ Істеген әрекетінен
коңілі калды. Төрдегі өңшең отырған, топыраш-топас күшіген. Жау айдынбас күшінен, Ел түңілген ісінен (Д. Б.).
ІСІҢ ИГІЛІКТІ БОЛСЫНІ Ісің оңынан
келсі.н; оллсалы болі
ІСІ ӨНДІ Жүмысы жаксы бітті, шаруа
сы ілгеріледі. Егер ісім өнсін десең, ретін
тап (Абай).
ІСІ ӨРГЕ БАСПАДЫ © ICI ТЕРІСКЕ
АЙНАЛДЫ© ICI К...ІНЕН KEPI КЕТТІ
Жұмысыныц сәті болмады, кесір-кедергі
көп болды.
ICI ТҮСКЕНДЕ — МҮСӘПІР, ІСІ БІТКЕНДЕ — КІСӘПІР Ісі түскенде ғана танып, тауып, басца уацытта керек етпейді
деген мағынада. Ісі түскенде — мүсәпір,
ісі біткенде — кісәпір болатын мінез менен
табыла қоймаса керек, Арман (Ә. Т.).
ICI ТҮСТІ Біреуге жүзін салды, кіріптар болды, тәуелді болды, біреумен еріксіз байланысты болды. Бір күн болмаса,
бір күнде ісім түсе ме деп, ауылға жалтаң
көз болып жүретін кедей-кепшік, аз ата
ендігі салмакты ңыл мойынмен көтерін
жатыр (М. Ә.). Жыка, аулымыздың арасында ауыл жоц, жазы-кысы көрші, татутәтті ағайын едік. Сізге бір ісім түсіп
келдім (Ғ. Мұс.). Жүз таныстығың бол
маса, сенімен онша сырлас болған, я ісім
түскен кісі емессің (С. М.). Ханның ісі
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ңараға түседі, батырдың ісі балаға түседі
(Мақал).
ПІТ АРАЗ БОЛДЫ Сырща шығармайі
араздасіы\ араздығын ішінен тынып calf-,
тады.
ІШЕГІНІҢ ҢЫРЫНДЫСЫНА ДЕЙІН
[ШЕЙШ] АҢТАРДЫ [АҢТАРЫП АЙТ-,
ТЫ] 0 ІШЕК-ҚАРНЫН АҚТАРДЫ [ТҮ-:
ГЕЛ АҢТАРДЫ] Көңілдегісін түк цалдыр-',
май түгел айтты, бар шынын айтты. Есберген... өз сырларын, бар ауыр бейнет шындарын оңаша үйде ірікпестен айтып отыр.
Ішек кырындысына дейін ацтарып айщан
шығармын деп ойлады (М. Ә.). Масаңбай)
ішегінің цырындысына дейін ацтарғанмен, ел жартымды өштеңе айтпады
(С. М.). Бір шешеден туған ұяласым, ңазіргі дұшпаным, Байвазар байдың ңұйыршығы, тап мына тұрған Балтабек. Сөйле,
ацтар ішек-царныңды (М. Ә.).
1ШЕГЩ ҮЗІЛГІР! қ а р г ыс. Қаттьі
жылаған балаға айтылады.
ІШЕГІ ҮЗІЛГЕН ІІІІШЕН ЖАЛҒАСАДЫ Ашыццан-тарыццан жүрт жалғасып
күн көреді, ептеп-септеп күнелтеді деген
мағынада айтылады.
ІШЕК-ҢАРНЫ АРАЛАС [АРАЛАСТЫ] Етене жацын царым-цатынаста боп
бару-келуі, алу-беруі, сый-құрметі мол кісілерге айтылады. Алшынбай, Ңұнанбай
әбден айқаскан, ішск-царны араласңан
дейтін ясақындардың өздері (М. Ә.).
ІШЕК-ҢАРНЫНА ШЕЙШ ШАҚТЫ
Ата-баба, үрім-бұтац, түцым-тұяғына дейін
айтып берді. Жайың бойында екі-үш ара
Судан бері тұратын Савелийдің баласы
Кердері рулетін ата-атаға бөліп, ішек-царнына шейін шағып бергенде, отырған жұрт
аңырып ңалды (3. Жақ.).
ШІЕК-ҢАРНЫН УДАЙ ЖАЛАДЫ 0
ІШЕК-ҚАРНЫ УДАЙ АШЫДЫ 0 ІШІ
АШЫДЫ [УДАЙ АШЫДЫ] Бір кымбат
нәрсесі жоғалып, бүлініп, аяулы кісісі кетіп, цаза боп, не күйттеген шаруасы орнына келместей жағдайға кездесіп цалғанда
адам басында болатын күйініш сәті. Не
лер жыландай суың ойлар сумаңдап, бірі
кіріп, бірі шығып, ішек-царнын удай жалады (3. Ш.). Өзім қоймада каншама кітаптар жатқанын көріп, ішім удай ашыған болатын (ҢӘ). Невельден айрылып
ңалғанына іші удай ашыған фашистер
қайта-қайта тиісіп, тыным бермей тұрған
(Ә. Ж.). Сырт көзге көңілді, дүниені парың
ңылмайтын жан болып кврінгенмен, ішім
удай ашып, мазасыз әрі өкінішті ой жегідей жеп жатқан еді (ЛЖ).
ІШЕК-СІЛЕСІ ҢАТҢАНША КҮЛДІ 0
ІШІН ТАРТТЫ [ТАРТЫП КҮЛДІ] Өте
цатты, тежеусіз, цалтцысыз, көзінен жас
ағып, іші-карны сірескениіе күлді. Ңозының басы емесін біліп алды, Мырс етіп
ішін тартып күліп алды. Тастап кетсем
бұл таньш тағы іздер деп, Ңуанып жерден
басты жұлып алды (ҢКБС).

ППЕКТЕЙ ШҮБАТЫЛҒАН Өге ұзаг{,
ұшы-циыры жоц. Благонравовтың... мына
бір ішектей шүбатылған әңгімесі де жанына тие бастады (Ә. Н.).
ІШ ЖАРАСЫ Жанды азапца салар
дерт. Намысүлы: Сен ңыз, не сұмдыц
айтқалы келесің, ңайда, өлді ме? Бұл
сыртңы жара, сен іш жарасын әкеліп
тұрсың. Айт, жаныңның барында (М. Ә.).
ІШКЕ БАЙЛАНДЫ Көңілінде шемен
боп сақталды. Ңарсысына шыңқан ру басыларды Ңұнанбай үлкен тартыстың аяғында жеңіп шыңса да, сондағы ішке
байлаған мұз аналардың көбінің есінен
кетпеген (М. Ә.)ШІКЕ [ПШНЕ] КІРДІ [ЕНД1] 1. Тіл
тауып жацындасты. Бірде ашады, бірде
аяр ПІөгел кай елге келсе де, кіммен сөйлессе де ішке кіре біледі (Ғ. Мұс.). Жұпжұмсаң, бып-биязы ішке кіріп, Жайтаңдап жан күйдірген көзі қандай (С. Т.).
Мейрімді, ақ жарңын сырлас жолдас тәрізді ішіне еніп барады (Ғ. Мұс.)- Ол ебін
тауып кісінің ішіне кіріп, аңыры байңаусыз катырып кетуді де Копиякиннен үйренді (Т. А.). 2. Көкейге цонды, үнады.
Акылына сөзің сай, Сіз жалын шок, біз
бір май. Ыстың сөзің кірді ішке, Май
тұра ма шыжымай (Абай). Мұны жаздым
ойланып, Ойда бардан толғанып, Кірсе
ішіңе оқи бер, Бозбалалар қолға алып
(Абай).
ШІКЕН АСЫ БОЙЫНА БАТПАЙДЫ
[ТАРАМАЙДЫ] Көңілі көншімейді, цанағат таппайды. Өсек айтпаса... ішкен асы
бойына тарамайды ;(М. Дүй.}. Ол біреумен
біреуді қағыстырып, қажастырып отырмаса, ішкен асы бойына батпайды (М. Ә.).
ППКЕН АСЬШ ЖЕРГЕ ҚОЯДЫ 0
ІШКЕН АСЫ ТАМАҒЫНАН ӨТПЕЙДІ
Бұл жерде бәйек болды, көңілі алаңдадьі
деген мағынада. Рас, бала дегенде ішкен
асын жерге кояды,— деп Таймас ңостап
қояды (Ғ. Мұс.). Болат — комсомол мушей, класс старостасы. Ңоғамдьщ жұмыс
десе, ішкен асын жерге кояды (ЛЖ).
ІІПКЕН-ЖЕГЕНІН МҮРНЫНАН ШЫҒАРДЫ 1. Асыцтырды. 2. Жегенін сьіғып
алды.
ІШКЕН-ЖЕГЕНІҢ
БОЙЫҢА
ҢҮТ
БОЛСЫН! а л ғ ы с. Алғаның ас болсын
деген мағынада.
ІШКЕНІ АЛДЬШДА, ІШПЕГЕНІ АРТЫНДА Не ішіп, не жеймін демейді, турмысы жацсы, шаруасы күйлі — бэрі сай.
Гүлжан мол дүниеге кенелді де қалды,
Өзі би, өзі қожа, Ішкені алдында, ішпегені артында, ңолын қағып жатқан адам
жоц (ЛЖ).
ІШКЕНІ ІРІҢ [ЗЭР], ЖЕГЕНІ ЖЕЛШ
0 ІШКЕНІН ЗӘР, ЖЕГЕНІН ЖЕЛІМ ЕТТІ
Ңац-соцтыға салып, күн көрсетпеді, көзге
түртпек цылды. Бүл кездегі менің көрген
күнім ңұрсын. Ішкенің ірің, жегенің же-
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лім дегендей еш нәрсені тіс жарып айта
алмайтын құоа боласың да жүресің
(Ә. Сат.).
ІШКЕ [ПШНЕ] ТҮЙДІ Ойына токыды,
бір пікірге келді; іште сщтады. Абай
Әбіштен Дәрмен сырын білген де, ішіне
түйген тәрізді (М. Ә.). Дегенін жайы осылай күйдің тілі, Мерген кыз ширатып кеп
ішке түйді. Келгенде осы араға бекіне
алмай, Саба ңыз ңұтылғандай-ак, сылңсылқ күлді (I. Ж.). Ауылға қайырып көп
койды, Ішіне түйіп бір сырды (Ң. Мұқ.)ІШКІ ДҮНИЕСІ ӨЗГЕРДІ 1. Мінез-цүлкы, сыры өзгерді. 2. Ой әлемі, мэдени танымы өзгерді. Көркем әдебиет жағдайының өзгеруімен өзгеріп отырса, сол кор
нем әдебиетті туғызушы аңын-жазушының ішкі дүниесі де өзгермек (С. М.).
ІПІКІ ЕСЕП © ШІ ҢАЛТА [ҢАЛТАСЫ
БАР] Өз көңіліндегі сыр, ешкімге жария
етпеген сыр, шама. Осындай ішкі есептермен Шұбар конак еткен (М. Ә.)- Білу оңай
ма? Ең аңқау пенденің көңілінде кемі бір
іш цалта бар. Ңарт дүниенің есепсіз көп
коймасы бар. Соларды шарқ ұрып іздейді
<Ғ. Мүс.).
ІШКІЛІККЕ САЛЫНДЫ Арац-шарап
ішкіш болды.
ІШКІ ӨЗЕГІ БОРДАЙ ҮГІЛІП, ҢАНТТАЙ ЕРІДІ Егілді, уайым жеді, іші елжіреді. «Атың кім?» деп сұрадым. «Амандық Болатбаев» дегенде менің ішкі өзегім
бордай үгіліп, цанттай еріп жүре берді
деді Болатбек (Ж. Ж.).
ІШКІ САРАЙ 1. Адамныц ішек-царын,
іш мүшелері. Адамның ішкі сарайын бұлшық ет пен тері қоршап тұрады (Е. О.).
2. Көціл-күй, жағдай, сыр. Ауылдың бір
шетінде тұратын үйіне дейін Ольганы
шығарып салдым. Жол бойы Ольганың
ішкі сарайына барлау жасаған болдым
(Ж. Ж.). Мүсілім... тағы да қайта-қайта
өзінің ішкі сарайының тізімін... алды
(3. Ш.).

ІШКІ САРАЙЫ АШЫҚ [ТҮЗУ] Көцілінде каяу жоц, ешкімге арамдыц ойламайды, акжаркын. Ңайда барса да ақ
жарқын, адал көңіл. Ішкі сарайы ашык,
пейілі таза жандар (Т. А.). Осының аңсайтын кезінің өзі-аң жарасып тұратын еді
елге. Ішкі сарайы әлі түзу екен, сірә...
(Ғ. М.).
ТТТТ [ІШІ] ҢАЗАНДАЙ [ҢЫЗ-ҚЫЗ]
ҢАЙНАДЫ [ҢАЙНАЙДЫ] Ыза кернеп,
ашу цысты, кіжінді деген мағынада.
ТТТТ ҢАЙНАЙДЫ Ңүмары артты, Маңдайдан тура түскен ңырлы мұрын, Ақша
жүз, ал ңызыл бет тіл байлайды. Аузын
ашса, көрінер кірсіз тісі, Сыкылды под
мен тізген іш цайнайды (Абай).
ІТТТ ҢҮСА [ҢҮСТА] БОЛДЫ Уайыммен, сағынышпен сарғайып, цасірет шекті. Бейшара Жәми әке-шешесінің сөзінен
шыға алмай, іш түүса боп, ит ңорлықпен
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күн өткізуде (С. О.). Дәл бір өз әйелім бөтенге тиіп кеткендей, ыза кернеп іш цүса
болып, түнжырап келе жаттым (Ж. Ж.)>
ПП МЕРЕЗ Пасъщ, көңілі цара, грұлцы
арам, адамға жаксыльщ ойламайтын күншіл (адам). Шырынкүлдің қырын қараған
теріс мінезін көрген жоқ. Ңанша іиі мерез
зұлым болса да, бірде болмаса, бірде арам
ойын сездірмеуі тіпті мүмкін емес (С. О.).
Жақыным да жаным сүймес, Жаңтырмаймын ңылығын. О да іиі мерез маған емес,
Бірақ сезем бұзығын (Ө. Т.).
ІШ МЕРЕЗДЕНДІ Арамдъщ цылды,
ашылып сыр шашпады. Тоңсанбайдың іш
мерезденіп, жер-су өзгерісте қарсы кұпия
өсек таратқаны айңындалды (Ж. А.). Іш
мерездене ағайындар келді (Ң. Әб.).
ІШ МЫЛТЫҢПЕН АТТЫ Жацтырмай,
көзімен ішіп-жеп царады. Алдыңа ңұм
салған түкіргішін ]{ОЙып жатңан қосағы
шыдай алмады. Жөн сұрады. Шалдың
кысыр сөзі қалмайтын әдеті, өуелі кемпірін іш мылтыцпен ата ңараған (ҢӘ).
ІШПЕЙ-ЖЕМЕЙ БАЙ [МЭЗ] БОЛДЫ
[ТОЙДЫ] Ңарадай, жайдан-жай жүріп
болып-толды. Бай болады кейбіреу ішпейжемей, Барар едім бағыңа болсам кедей.
Ел ішінде орынсыз жарлы болып, Неге
болдың осынша малдан өгей (Айтыс).
ІШПЕЙ-ЖЕМЕЙ КӨҢІЛІ ТОЛДЫ [РИ
ЗА БОЛДЫ] Қарадай отырып, көңілі кэпши тұшынды. Өзіңдей Ақбаланы ңарашы!
НСүріс-тұрысына ішпей-жемей ырза боласың, деп Ақбаланы бұның бетіне салың
кып баса беретін (Ә. Н.).
НШІЕСЕҢ ІШІҢДЕ КЕТСІН [НПУСІЗ
ҢАЛ] © ІШПЕСЕҢ АТАУЫҢДЫ [АТАУ
КЕРЕҢДІ] ІШ if а р ғ ы с. Көбіне тамацца
өкпелеген. балаға кейіп айтатын сөз.
(«Атау», «атау кере» өлім алдындагы кісіге аңырғы демі бітіп бара жатңанда беретін ақтық дәм).
ШІ ПІКІРІН БІЛДІРДІ Көңілін, ойын,
көцілге түйгенін сездірді, ацғартты. Кейқауыс Сүһраптың сезіп сырын, Камданып
калайын деп онан бұрын. Суданды Марунменен шакырып ап, Білдіріп бастан-аяк
іш пікірін (Т. I.).
ІШСЕ [ІШІП] ТАМАҢҢА, КИСЕ
[КИ1П] КИІМГЕ ЖАРЫМАДЫ Түрмысы
оңалмады, тапцаны тамағына жетпеді. Ел
кедейлерінің көрген күні анау. Өмірі ішсе
тамацца, кисе киімге жарымай, байдың
борышына, атка мінердің жеміне жеткізе
алмай таусылып жүргені (I. Ж.).
ШІСЕ ІШІНЕ, ЖЕСЕ ЖАЙЫНА Дені
сап-сау, аяцты аяғымен, табацты табағьімен.
ІШ ТАРЛЫҢ ЖАСАДЫ [КӨРСЕТТІ,
ҢЫЛДЫ] Қызғанды, цолындағысын біреуіе беруге цимады. Ңораптан ңолтықтап әкелетін шөпті ешкім елемейтін, ол
үшін ферма меңгерушісі іш тарлыц жасамайтын, жаман атты болғысы келмейтін
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(Ж. Мұз.). Мына келіншектің баңытына
кейбір құрбылары іш тарлъщ көрсететін
(ЛЖ).
ПТТ ТАРТТЫ Жацын түтты, бүйрееі
бұрды, жацтады, цолдады. Әжібай құдасымен кешке таман, Отыр ед көңілдегі
бітіп алаң: «Білмеймін бізден сізді іш
тарта ма, Деді — үйге түк ңалдырар емес
балаң» (С. Т.). Әлгіндей сөздерінен кейін
Маңпал титтайынан бірге өскен жандай
кұрбысын қатты аяп кетті, жас жүрегі іш
тарта елжіреп қоя берді (Ө. Ңан.). Балығы
көп жерге запрет сап, ңызғыштай ңорып
жүретін ңатал корықшысы, бұл күнде ол
мүлде өзгерген, бұрынғыдай казак жігіттеріне іш тартцансып жымыңдап, сыртымен алдап тұрмайды (Ә. Н.).
ІШ ТАСТАДЫ Төлдің мезгілсіз өлі
тууы туралы айтылады. Былтыр жылқымыздың қорасы болмай, биеміздің көбі
іш тастап кеткен жок па? Енді биыл «Талаптың көргенін аудан да көрмейді» —
деді Абдрахман (I. Ж.). Егер ңой арың,
күйсіз болса, егіз түгіл сыңар өзін кетеpin жүре алмай іш тастайды (ҚӘ).
ШІТЕЙ ҢАТЫП ҢАЛДЫ Өзін-өзі іштен тас түйін етіп бекіді. Ақбала ұстамды
болатын. Бұрын ңандай жағдайда да оның
құдай берген тэкаппар, аң жүзі жұрт алдында шімірікпей, қара касын керіп тас
тап, байсалды бір ңалпынан жазбаушы
еді, осы жолы да ол өзін-өзі ұстағысы
кеп іштей катып цалды (Ә. Н.).
ІШТЕЙ [Ш1ТЕН] ІРІТТІ Арасына кіріп алып бүлдірді. Ол бой тасалай жүрсе
де, колхозды іштей ірітуде (А. X.).
ПІІТЕ ҢАЛДЫ Анасының цұрсағында
жатцанда әкесінен цалған, айрылған бала
туралы айтылады. Кешегі ел ауғанда, Ел
табаны тайғанда, Іште цалған жетімің,
Мен қызыңа ұсаймын (АБ). Кетерде сол
дат жарының, Ішінде цалған ана жыл.
Көкемді айтпай танырмын, Деп бір сәби
бала тұр (С. Мәу.).
ІШТЕН ҢАРА [ҚЫҢЫР] ТУҒАН Мінезі шәлкес, өз дегені болмаса, ешкімнің
айщанына көнбес. Сабындаса ағармас Іштен туған царамын (ҚБ). Қараша торғай
ңаз болмас, ПІағала келмей жаз болмас.
Шаңқан болмай боз болмас, Іштен цыңыр
туғанды, Тезге салсаң түзелмес (Б. Ң.).
ІШТЕН [БИТЕЙ] ТЫНДЫ [ТАУСЫЛДЫ] Қайғысын ешкімге білдірмеді; өзімен-өзі болып, сыр жармай цайғырды,
күйінді. Өттік талай дар түбінен, Жыламай-ақ іштен тынып, Талай құрбан қабірінен, Аруағына тағзым қылып (Ң. Шаң.).
Ит жеген ішінен таусылар (Маңал). Шарасыз ауыр халге амал таппасын аның
білді де, ішінен тынып шөгіп ңалды
(Ә. Н.). Мысңыл аралас сөздерді түйдектүйдегімен естігенде менің тұла бойым
шымырлап, ңаным ңайнады, бірақ іштей
тынып отыра беремін (Ж. С.).

ПІІТЕН ШАЛДЫ Жасырын, іште жүріп
цастъщ әрекет етті. Іштен шалудыц орайыв
ойлап еді, одан іс шыңпаған соң, ашық
жаулыіда барды (Ш. X.).
ІШТЕН ПІЫҢҢАН ШҰБАР ЖЫЛАН
Қанша дегенмен, «жаман» дегенмен өз
царнынан шыщан, өзінен туған перзент
деген мағынада. ...Ата-анам, аң батаңды
аттап кеттім, Тентек ел талңысына тастап
кеттім, Болсам да шұбар жылан іштен
шыщан, Ңарғамас, сілемес деп сеніп кеттім (М. Ә.).
ППТІ ЖАЛАДЫ Бұл жерде өзегін өртеді, ішін күйдіріп барады деген мағынада. Ңараған сайын жүректе бір нәрсе топ
таный, белгісіз бір корңыныш бұлдырланып, ішті жалап бара жатңан сияқты болДы (Б. М.).
ІШТІ [ЖЕГ1ДЕЙ] ЖЕДІ [КЕМІРДІ]
Мазаны алды, кабырғаны цайыстырды,
күйзелтті. Күн ұзын кезіп, қамңор сөзін
тыңдатар жан таппады. Бүгін емес, көптен
бері іштегі жегідей кеміріп жүрген бар
жараның өзіне барып соқты (М. Ә.). Түсін
енді түйсініп отыр. «Арман» дегені Бөжейдің өз ішін жеп болған (М. Ә.).
ІІШЦАЙ ДЕМЕДІ 0 ШІЩАЙ ДЕП
КӨРМЕДІ 0 ШПЦАЙ ДЕСКЕН ЕМЕС
Ешцашан бір-бірімен түс шайысып, ренжісіп, сөзге келісіп көрген емес. Бұрын ішщай деп көрмеген екеуі соңынан желігі
басылып, кандары суыған соң, бір-бірінен
сұрады (ЛЖ). Осынша жасқа келгелі біріне бірі ішщай дескен емес (AT).
ІШІ АЛАЙ-ТҮЛЕЙ [БОЛДЫ] Көңілі
кобалжыды; көңілі толцып алабұртты.
Сырты cay, бірак іші алай-түлей ме деймін...— деді Шоке (М. Ә.).
ІШІ АЛАУ-ЖАЛАУ [ӘЛЕМ-ЖӨЛЕМ]
БОЛДЫ Қызғанды, іштарлыц жасады, іші
күйді. Іші алау-жалау болып ңызыңса да,
сыртына шығарғысы келмей отырған Рязановрса Ушаков ызаланып кетті (Ғ. М.).
ППІ — АЛТЫН,
СЫРТЫ — КҮМІС
1. Терең мағыналы, мазмұнды әңгіме, сөз,
өлец. Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы, Сонда да солардың бар таңдамасы, Іші — ал
тын, сырты — күміс сөз жаксысын, Ңазақтың келістірер қай баласы (Абай) 2. Мінезі жацсы, ацылды адам.
ШІІ АРАМ Пиғылы жаман, көңілі іfapa. Ал сенейін, сенейін, Айтқаныңа көнейін. Шалма ораған сопының, Ішін арам
демейін (Абай).
ННІ АУЫРДЫ Өкінді, іші ашыды. Ол
атты алған соң ішім ауырып ңалды (AT).
ПНІ [УДАЙ] АШЫДЫ 0 К...І [УДАЙ]
АІІІЫДЫ Қатты күйінді. Сөзге бірге, ақыл
үйлес, мінез тату, Тұрады сені көріп көңіл
тасып. Махаббат бізде болмай, жатта бол
са. Ah ұрам у ішкендей ішім ашып
(Ә. Тәң.). Ішің ашыса тұз жала (AT).
ШІІ-БАУЫРЫ
[HHI]
ЕЛЖІРЕДІ
[УЫЛЖЫДЫ] 0 ІНІІ ЕГІЛДІ Жаны ери
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жацсы көрді; мейірі түсе жацсы көрді.
«Есен-сау бол, жаным!» деп ұстасып қол,
Дегенде: «Берсін алла амандық жол»...
Елжіреп іиіі-бауырым, есім шығып, Сол
кезде дей беріппін: «Хош бол, хош бол!»
(С. С.). Іші елжіреп көзіне жас келді
(Б. М.). Көбік қарды толарсағынан кешіп
бара жаткан даладағы бұл жалғыз қараға
Шолпанның іші елжіреп кетті (Ғ. Мұс.).
Толтырған қанды жаска екі көзін, Аядым
ішім еріп оның өзін (С. Т.). Ащыл айтсаң
біреуге ішің еріп, егіліп, Үялмас, ақы
тілеуге, Бермесең калар түңіліп (Абай).
ІШІ-БАУЫРЫ КАТТЫ Әлі бітті; дэрмені құрып, сілейді. Іші-бауыры цатып,
әбден әлі бітіп, қалжыраған соң бүк түсіп
ңана жатыр еді (С. Д.).
ІШІ-БАУЫРЫНА КІРДІ Жылы сөзі,
жаксы мінезімен баурап алды, өзіне жацын тартты, жылы сөйлеп өзіне каратты.
Ңара ңатын жаны ашығансып, жымыңдап іші-бауырына кіріп отырып, қайда кісі
жаны түршіккендей жаманшылықты шақыра келді (Ә. Н.).
ІШІ-БАУЫРЫ ӨРТЕНДІ © ПІІІ ЖАНДЫ [ОТТАЙ ЖАНДЫ, КҮЙДІ] Қатты
цапаланды, цайғыдан өртенді. Нәредниктің мына ызасы, мына қорлығы удай болып, іші-бауырымды өртеп, күйдіріп кетті
(С. С.). Шыккан күнмен жаңғырып, Жер
көгеріп күш алар. Ақкан жасқа қаңғырып, Бас ауырар, іш жанар (Абай). Ғашыктык жаман өрт екен, Жандырды менің ішімді, Көрсетер ме екен ңұдайым,
Сүйікті сіздей кісімді (М. Б.).
ІШІ Б¥РДЫ Еіреуді жацтады; біреуге
жан аиіырлыц жасады, біреуге бүйрегі
тартты. Сотңа байланысты сөзіңді айт,—
деп айғайлап қалды, жобасы Мауытбаевца іші бүрып отырған біреу залдың кейінгі жағынан (С. М.).
ШІІ БҮЛК E T T I0K ...I БҮЛК ЕТТІ
[ҢЫЛПЫЛДАДЫ] Бірдемеден сезіктенген
кісі туралы айтылады.
ІШІ БІЛДІ [СЕЗД1] Өзі ғана түсінві,
көңілі сезді, шамалады. Хакім, сен, ңарағым, пәленше қайда, қай жерде жүр, не
істеп жүр деп сұрама. Мұндай жұмысты
адамның іші ғана біліп ңойғаны жаңсы
(X. Е.). Көрсетпеді адамға, Пердесін ашып
беттерін, Әзімбай іші біліп жүр, Назымньщ
жасы жеткенін (ҚамБ). Үзамай болатының ішім сезді (С. Т.). Әзімхан да Гүлкенге ұнайтын. Үнайтынын Әзімханның да
іші сезетін (С. С.).
ТТТТТ ЖАРАУ, ЖОНЫ ҚЫРАУ Қоңы
жоғарьі, күйлі, семіз. Екі шопанды тыңдай жүріп Жарасов үнемі акырын қозғалып, ңойды аралап еді. Бұл буаз ңойлар
емес, тоқты екен, іштері жарау, жондары
цырау (М. Ә.).
ШТ.Т ЖАРЫЛА ЖАЗДАДЫ Бұл жерде
цатты цызғанды деген мағынада айтылып
түр. Өзге аға сұлтақдар ңызғанғаннан
іштері жарыла жаздаған (I. Е.).

ППІ

ІШІ ЖАРЫЛЫП БАРАДЫ Іші пысып,
цатты жалығу туралы айтылады. Кеше ра
на ңаладан, у-шу балалар арасынан келген Ғанидың іші жарылып барады (Ж. А.).
ІШІ ЖАУ БОЛДЫ Жасырын кысастыц ойлады. Алашқа іші жау боп, сырты
күлмек, Жаңынын тіріде аңдып, өлсе,
өкірмек. Бір-екі жолы болған кісі көрсе,
Ңұдай сүйіп жаратқан осы демек (Абай).
ІШІ ЖЫЛЫДЫ [ЖІБІДІ] Жақсылыңца кеңілі цұлады, мейірленді. Ішім жылып сала берді. Шынымщы айтсам, адамдардың бір-біріне ңамкорлығын тұңғыш
сезінген жерім осы ара (ЛЖ). Жан деп
білем, іші жылып, Өзгертпеген санатын,
Алып келіп, мойында іліп, Лағынеттік
қамытын (Б. М.).
ППІ ИТ ЖАЛАҒАНДАЙ БОЛДЫ О
ІШІ ҮЛЫДЫ Қарны ашып, өзегі талды.
Боранмен алысып жан ұшырып жүріп,
уаңыттың ңалай өткенін сезбей де қалды.
Жел тынды, тіршілік саябырланды. Қарны ашып, іші ит жалағандай бола бастағанын сезе бастады (ЛЖ). Ac ішемін деп
шығып асханаға бара алмай қалғандьщтан ба, әйтеуір жігіттің іші ұлып отырған
(Т. Н.).
ІШІ ИТ ЖЫРТҢАНДАЙ 0 ППІН ИТ
ТЫРНАҒАНДАЙ ҢИНАЛДЫ Іші элемжәлем, удай ашыды. Еламан бұл жолы
да қас қылғандай тіл қатпай сазарып ал
ды; осы отырғанда іші ит жыртқандай,
мына жас жігіт пен Ақбаланың кыз кезінен бері үзіле алмай келе жатқан көңіл
жаңындығын біледі (Ә. Н.)- Жұмабек ертеңгісін тұрып, өзінің кешегісін ойлағанда, ішін ит тырнағандай қиналып, ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайды (Т. А.).
ІШІ КЕБЕДІ Біреуге тіл цатпаса аузы
кисаяды, сөйлемей, бірдеце істемей отыра
алмайды, іиііне сыймайды. Есентай әуелі
сөзге сарай, онан соң айтпаса, неғылса
біреуді біреуге соқтықтыра, өшіктіре,
ңиян-кескі ңиталастыра сөйлемесе іші кебетіндей болатын (М. Ә.).
ІШІ ҢАЛАМАДЫ Жактырмады, үнатпады. Бұрынғы жағдайда балыкшылар
бұған ңуанар еді; ал бүгін мұд қатқанын
Еламанның іиіі цаламады; орыс байы әйшәйге қаратпай ашьщ теңізге айдап шыға
ма, ңайтеді деген күдікпен көңілі күпті
(Ә. Н.).
ІШІ ҢАТУ Ашулы, өкпелі, ренішті.
Сырты тату, іші цату, Харып жасап, нүкте жоң. Алдағыш болсаң ас даяр, Алдаған кісі қасқаяр (I. Ж.)ІШІ ҢИМАДЫ [ҢИМАЙ TYP] Қольінан шығарғысы келмеді; аяды; айрылыса
алмады. Аузы айтса да батырдың Іші цимай тұр еді. Ңобыланды сонда сөйледі
(ҢБ).
ТТТТТ ҢОРЫҢТЫ Тайсалды, сескенді,
сезіктенді. Ңарағым, Күнікейжан, ақылың
артың. Жүруші ем ңу қалмақтан ішім
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цорцып. Ер Дайын өзің айтңан іздеп келді,
Біле бер евдігісін аңыл токып (Д. Б.).
ТТТТТ ҢУРЫЛМАЙТЫН, ПЫШАҒЫ СУРЫЛМАЙТЫН Бүл жерде аш-жалаңаш
елді, жалаццай шүйгін оты жоц жерді
айтып тұр. Баланың іші қурылмайтын,
жігіттің пышағы сурылмайтын, еркегі ат
болатын, ұрғашысы жат болатын жер
екен (ШС).
ІШІ КЫЖ-ҚЫЖ КАЙНАДЫ Ішін күйдіре күмарщызды. Торшолақ бала жақындап, күшаңтайын деп еді, келіншек бетін
бұрып, сырт айналып кетті. Келіншектің
бұл кылығы онсыз да ынтың боп жүрген
жігіттің ішін цыж-цыж цайнатты (Ә. Н.).
ІШІ МАЙЛЫ © К...І МАЙЛЫ Түрмысы жаксы, күйлі. Шәкенді бүгін шауып
алса да, түгі кетпейді. Ол былтырдан бері
сатынып, тағынып болған. Іші майлы...
дейді Жылкыбай (Р. Мұс.). Сыртың сайлы
болғанша, Ішіц майлы болсын (Мақал).
ІШІ МҮЗДАДЫ Қаттьі шошыды, үнатпай щлды, тітіркенді, ренжіді, әкпеледі.
Аузы жаман ңатын анасына тіл тигізіп,
ренжітіп тастады ма деп қоркады. Осы
казір де ол әйелінің қабағынан айыға
коймаған ашу ізін көріп, іші мұздап цоя
берді (Ә. Н.). Әуелгі бір әңгімені Шүбар
айтты. Соңғы алты-жеті жыл ғана бойында оның ішін Абайға қатты мүздатцан
істер бар екен. Соны айтады (М. Ә.).
ІШІ МЫКТЫ Өз есебі өзінде, арамдыгы күшті. Жайма-шуак, сұм шалдың іші
мықты, Алғашқы ішкен Әзімге тез-аң
шыкты. Бір зяц ңолдан ңолға дегенсініп,
Жздігөй стаканға дэру тыңты (Абай).
ІШІН АҚТАРДЫ [АШТЫ] Бар сырын
айтты, көңілдегі арман-мүңын жайып
салды, мұңын шацты. Шын жолдасын сыпайы сырттан мақтар, Әуелі шын жолдасың ішін ацтар, Көзің жоқта сыртыңнан
көмек болып, Біреуге жамандарға ұят сактар (А. Ңор.). Шешейден өзгеге ішін ацтармаған, Бүгін де нешеу кірді қатпарлы
адам. Жореке... Сыртқы дабыл бөгет бо
лып, Әзірге құпиялар басталмаған (Ә. С.).
ІШІН АЛДЫРМАДЫ Ойын сездірмеді,
сыр бермеді. Жас Рошаль бір мырс етті де,
ішін алдырмай отырып қалды (Ә. Н.).
ІШІНДЕ ИТ [МЫСЫҢ] ӨЛІП ЖАТЫР
Еш сырын шашпады, оның пікірі ішінде,
ойында не барын ешкім білмейді. Ішінде
ит өліп жатса да Қасен бұл жігітке кел■гендегі алғашкы маскасын бұзбастан: —
Жарайды, енді бүйрығы болар,— деп шығып кзтті (М. Ә.).
ІШІНЕ [1ШКЕ] БҮКТІ [САҢТАДЫ,
ЖИДЫ] © ІШІНЕН ШЫҒАРМАДЫ Сыр
сактады, тіс жармады. Үндемей бүкір
жерді арғы шеттен, От жалындай сол бай
та көзін тіккен. Жай отындай жарңылдап, қарауы өзге, Ызасы қозғалған ба
ішке бүккен? (Абай). Бірақ аз күлетін мінезге ауыр, сырға тұйың, сөзге сараң Айжан махаббатын да ішке бүкті (3. Ң.).

Ішіне сактап ңулығын, Жақындап барып
барлады (Абай). Ішіне жиды өкпені (Д. Б.).
ІШІНЕ ЕЛ ҚОНДЫ Ac ішіп жүрек
жалғады, тамақтанды; тамац ішіп, жыланының басы цайтты. Жолы болған Сапар
ішіне ел цондырытг алған соң үйден шығып, досы Сетендіге қарай бет алды
(М. И.). Бұған дейін біраз каужалап,
ішімізге ел цондырып алудан ба, әлде ңоркыныштан ба, енді кайтып жерге отырған
да жоқпыз, ас та татңан жоқпыз (С. М.).
ШІІНЕ КІРСЕ ШЬЩҢЫСЫЗ Сән-салтанатты, трүлпырып жайнап тұр, өте эдемі,
көркем. Ішіне кірсең шыщысыз: оң жақта болскей керует, масаты кілем, аң самаурын, ала сандық, шай көрпе, ңұс жастық, тігін машина, қос ауыз мылтың,
радиоқабылдағыш,
будильник сағаты
(М. Е.).
ІШІНЕ КІРІП-ШЬЩТЫ Кәңілдегі бар
сырын, ойын білді. Бәйтек Сабанбаевка,—
Мен қай жерлесімнің ішіне кіріп-шығыппын, қайдан білейін,— деді (М. И.).
ІШІНЕ ҚОНБАДЫ Миына кірмеді, үцпады, еш цызыща зауқы соцпады, көңілі
цаламады. Ол тілге едік оңтайлы, Ңаріпсіз біліп сондайды. Біліп-ақ ұғып қоюшы
ек, Енді ішіме цонбайды (Абай).
ІШІНЕ ҢЫЛ [ШЫНАШАК1 АЙНАЛМАЙДЫ Өте іші тар, цызғаниіац, көре алмас кісіге айтылады. Ішіне цыл айналмайтын аяр адамнан не жаңсылың күтуге
болады (AT). Ішіне шынашац айналмас
шырт етпенің өзі (AT).
ІШІНЕН ЖАЙЛАДЫ Бауырына кіріп
алып, зүлымдыц жасады, сездірмей аяцтан шалып, цастандыц жасады. Дұтыра
тұрыңдар бәлем, ішіңнен жайлармын,
астыңнан қырыққанымды көрерсің (М. Ә.).
ПИІНЕН КҮЛДІ Сыртца білдірмей ажуалады, мысцылдады, келекеледі, мазацтады. Әлімхан қара шұбар, кара саңалдың
қыз-келіншектерге телміре қараған көзіне
қарап, ішінен күлгендей болып отырды
(С. С.).
ІШІНЕН КІРІП, СЫРТЫНА ШЫҢТЫ
Жағынды, өзіне бүрып алды, жағымпазданды. Мәметті айналып-үйіріліп, ішінен
кіріп, сыртынан шығады. Мәмбет екеуі
келіп пароходка тұра қалысты (I. Ж.).
ІШІНЕН ШІРІДІ [БЫҢСЫП ШІРІДІ]
Іші жамандыща толды; іші жаман оймен
уланды; іші шірік ойға толды. Егер тілін
алоаңыз, Бірі ңалмас кісіден. Егер тілін
алмасаң, Быцсып шірір іщінен (Абай).
ІШІНЕ СЫЙМАДЫ Айщысы келді де
түрды, сыр сацтай алмады. Әкем айтпаған аңылды айттың. Өзім ит болғанда, нәсілім адам ғой, ішіме сыймай барады. Боз
биеңді Серкебай екеуміз Жүністің өз үйіне апарып сойып бергеміз (Ғ. Мұс.).
ШИНЕ ТАРТТЫ Бауырына алды, әзіне жацын етті.
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ШИНЕ ТОЛҒАУ САЛДЫ Ойға цалдырды, тебірентіп, көңілін шарыцтатты. Әуелде кірдің түсіме, Ортаңтасып өміріме.
Толгау салыті ішіме, Сол күнде жақтың
көңіліме (Абай).
Ш ІН ИТТЕЙ КЕМІРДІ Жегідей жеді,
мазасын алды. Біріне бірі ұласқан жаман
ойлар Ңасболаттың ішін иттей кеміреді
(Т. А.).
ТТ.ТТТИ КЕПТІРДІ Қарғап сіледі, әбден
жамандап сөз цылды. Екі келіншек бет
шымшыоып алып әңгімені соғып отыр.
Тиіспеген, сөз ңылмаган адамы ңалмады,
тіпті қой аузынан шөп алмас Әлімнің де
ішін кептірді, жерден алып жерге салды
(AT).
ІШІН ОТ ҚЫЛДЫ Қайғыға салды, ішіне ғашыт$ отын түсірді. Ғашықтық түсті
басқа, етті алаң, Бермеді көркем сабыр
хақ тағалам. Бү сауда есімді алып, ішімді от кып, Күйдіріп өртеген соң алдым
қалам (М. С.).
ІШІН СЕЗДІ Сырын білді, ойын түсінді. Ералин Отардың ішін сезетін, қазір ке
рше қарсылықка кездескен соң, ойланып
ңалды: «Не істеу керек!» (Ғ. Мұс.).
ТТТТТН ТАРТТЫ Таңыркады, цатты таң
болды. Болтан боран Оолды да тына қалды. Ңұдай ңайдан тазшаны ұра қалды.
Айдар келіп тазшага таянған соң, Ішін
тартып сол жерде түра ңалды (ҢКБС).
ІШШ ТЫРНАДЫ Ңатты өкіне, өзегі
өртене ашынды. Екі жылдай жолдас бол
тан сырласым, Айрылғандың біздің ішті
тырнасьш. Өтіп кеткен екі жылға қайырлы, Ңұп білемін екі өмірдің тұрмасын
(С. Д.).
ІШІН ¥РАЙЫН! б е й п і л. Не болса,
ол болсын, цажет емес т. б. мағынада айтылатын кейіс мэнді тіркес. Ол байлыңтың ішін ұрайын! Мен өзім үшін жинаймын! Тіпті өзіме, өзіме де ңимаймын,—
дейді Жылқыбай (Ғ. Мұс.)
ІШІҢДІ ЖЫЛАН ЖАЙЛАП ОТЫР
МА? Тоймадың ба, көнің кепті ме, жалмауызсың ба?
ПНІҢЕ АРЫСТАН ОЙНАП БАРА МА?
Тыпыршып, тыныиітык; таппай жүрген ба
ла туралы айтылады.
ТТТТТҢ КЕПКІР ц а р т ы с. Мес болғыр,
цаталап калғыр деген мағынада. Мырза
сықылыктап күліп жіберді. Оны бәрі ңостады. Ішің кепкір, Әбен, кебер ішің! Ңайда екен ол балық (Ғ. Мұс.).
ННІҢ КҮЙСЕ, Т¥3 ЖАЛА Шок-шоц,
саған сол керек! (Біреудің болғанын көре
алмайтын кісіге айт.атын табалау түрдегі
сөзі).
ІШІҢ ТОЛҒЫР! к а р г ы с . Оңбағыр,
ойыньщ осылғыр мәнді тіркес. Ойыны әлі
қанбаған, не ңылған ішің толғыр ед
*(М. Ә.).
ТШТ ӨЛГЕН, СЫРТЫ [Ң¥Р ДЕНЕС1]

ІШ І

САУ Қүр сүлдесі ғана жүр, көңілі басылған, өмірден түңілген, сырты бүтін, іші
түтін, ішінен тынған. Бәрін сыпырып
алып, бір көйлекпен ңалдырса да, елден
айырмаса екен. Ішім өлі, сыртым сау.
Ңұр сүлдерім жүр,— деді Шолпан Шәкенге (Ғ. Мұс.). Ішім өлген, сыртым сау, Көрінгенге деймін-ау, Бүгінгі дос — ертең
жау, Мен не қылдым, япырым-ау (Абай).
Ішім өлген, күр денем сау, Боска үрейім
жүр менің, Жарамайды бекер алдау, Теңің емес мен сенің (Абай).
ІШІ ӨЛДІ [ӨЛІК] Көңілі селт етпеді;
ішкі дүниесі цұлазып цалды. Өзіме-өзім
ыза болтанная ба? Яки, бөтен бір себептеін
бе? Еш білмеймін, сыртым сау болса да,
ішім өліп ңалыпты (Абай).
ІШІ ӨТТІ © К...ШЕН ЖЫЛМАЙ АҢТЫ Ac сіңіре алмады, бойына ас түрмады.
ІНІІП ТОЙМАДЫ Цанағат тұтпады,
бүйірі шьщпады, жеп жарымайды. Сен
бір бүркіт мен тортай, Ңанымды ішіп
тоймайсың. Өлтіргенде үкім гып, He шытар деп ойлайсың (¥. К.).
ННІ ПЫСТЫ [ТОЛДЫ, ТОЛЫП БАРАДЫ] Әбден зерікті, жалыцты. (Кейде ұзақ
отырса, демалыссыз жұмыстан жалыңқанда да айтылады). Алыстагы қыр елінде
кең сахарада өскен Аман бұл көрініске
ңалелімде қызьщса да, біраздан соң жалығып, іші пысцандай, кеудесі тарылгандай болды (Ғ. Мұс.). Әбден іші пысқан
Әбітайдың аз да болса шүйіркелесіп, көңілін көтереді Катя (С. 0.). Ңайдаты бір
іш пыстырар мезі ыртактар түсе береді
саусатының астына (Т. А.). Ңапасқа ңамалган ңыран секілді Сәлім де жан-жагына ңаранумен болды. Ңұлаңқа ұрган танадай жым-жырт, ңыбыр еткен тірі жанның бэрі түзде жүр. Сөйлеоерге бір кісі
болсайшы, жарылып іші толып барады
(ЛЖ).
ШІІ СУЫДЫ Еөцілі калды, ренжіді;
ұнатпады, жацтырмады. Кетеді таң атқан
соң өсек ңуып, Көрмеген тазалыңтан бу
рый туып. Тыстан келеек, от сөнген, үй
караңгы, Кетеді көргеннен соң ішің суып
(А. Ңор.). Сен Әубәкірдің күйеуі, Мұстафа
кажының баласы емеспісің? — деді. Сарыбаланың іші суып сала берді (Ғ. Мұс.).
ППІ ТАР Қызғаниіац, біреудің болта
ный коре алмайтын күншіл. Іші тар, көре
алмастың біреуі сен, Оңдай кісі бұл жер
ге келмейді тең (Абай). Әлі күнге анасының сырына түсініп болмай жүр; анасын
іші тар сараң көретін (Ә. Н.).
ТТІТТ ТҮТІН, СЫРТЫ БҮТШ Қайғылы,
уайымды, шерлі. Ойлы адамга қызьщ
жоц бұл жалганда, Көбінің сырты бүтін,
іші түтін (Абай). Ауыл іші көкшіл түтін,
Түрі жаман, жаным, күтін. Ер азамат енжар жүдеу, Іші түтін, сырты бүтін (Б. М.).
ПТТТ ТТТТТНЕ КІРДІ [ҢАБЫСТЫ, С¥1ЫЛДЫ] Аштыцтан бүралды деген мағынада.

я
Я БОЛМАСА [BIP] Не болмаса, яки
немесе (АС). Мен жаспын, білесің бе Жастыкты сен? Не ңызықты үміт бар ойға
келген! Көріп не ең, я болмаса ұмыттың
ба, Іштегі отты достык; пен кастың деген?
(Абай). Естілген нәрсені ұмытпастыңка
терт түрлі себен бар «Ой кеселдері: уай

ымсыз, салғырттык, ойыншы-күлкішілдів
я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге ңүмарльщ найда болу секілді... (Абай).
Я, СӘТ Бір істі бастар алдында айтылады. Я, сэт, әумин! Айтканың аң болсын! (М. Ә.).

ҢАЗАҢ ТІЛТНЩ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІ ТУРАЛЫ
Ңазаң тіл білімінде, тюркологияда, фразеологияның жалпы проблемалары
бұл кунге дейін түбегейлі зерттеліп, өзінің тиянақты шешімін тапңан жоң. Басқаша
айтқанда, сан алуан фразеологиялық тізбектер дербес зерттеу объектісі болудан гөрі,
ілгері-кейінді жазылған сөздіктерде, маңалаларда иллюстрация материалы дәрежесінде ғана ңолданылып келді. Тіпті жалпы тюркологияда елеулі орын алатын
бұрынгы сөздіктерде де идиомдық 1 және басца тұрақты сөз тіркестері тым сирек
кездеседі. Тек соңғы кезде ғана ңайсыбір түркі тілдерінде осы салада еңбектер туа
бастады. Фразеологизмдер — тіліміздің бөлінбес бір бөлшегі. Өзінің көнелену жагынан да, тұлға, мағына тұрақтылығы жағынан да, стиль жағынан да оларға тән
ерекшеліктері бар.
Тілімізде көкейге ңонымды, көркем, орамды алуан түрлі тұраңты сөз тіркестері кездеседі. Тіл ңазынасына жататын ңат-қабат тіркес, тізбектерді халың орынды
пайдаланады. Маңал-мәтелдермен барабар жоғары бағалап, оларды қастерлей саңтап келеді. Сол сан-салалы тізбек, қалыптасқан сөз топтарын жинау, бір ізге түсірудің мәні өзінен өзі түсінікті.
Тіл-тілдің өзіне лайық ұлттың қасиеті оның барлың тарауларынан (ярустарынан) байңалатыны мәлім. Сол ңасиет, әрине, тиянаңты сөз тіркестерінен де аның
көрінеді. Тіл байлығын сөз еткенде сөз байлығы (лексикалық қор) деген топңа осы
Сөздікте ңамтылган алуан түрлі фразеологизмдерді жай, жалпылай жатқыза салуға
болмайды. Басңаша айтканда, сөз байлығын тексеретін тіл білімі саласын л е к с и 
к о л о г и я дейтін болсақ, фразеологизм байлығын тексеретін саланы ф р а з е о 
л о г и я деп атау әбден орынды. Бұл саладағы ғылыми топшылауларды 1944 жылы айгңан болатынбыз 12.
Елімізге есімдері мәшһүр ориенталист ғалымдар — М. О. Әуезов, С. Е. Малов,
Н. В. Юшманов кезінде осы мәселе жөнінде өте ңұнды пікірлер білдірген еді.

Ңазаң тілі фразеологиясы — дербес пән
Әр тілдің заңдары, өзіне лайық ерекшеліктері бар; оларды зерттейтін фоне
тика, морфология, синтаксис, лексика, семасиология тәрізді ярустары ягни тараулары бар. Фразеологизмдер бұрынды-соңды еңбектерде, көбіне, осы лексика тұрғысынан зерттеліп келгенін жоғарыда атадың. Соның өзінде де екі тілді сөздіктерде
иллюстрация ретінде сөз болды. Басқаша айтқанда, біз ұсынып отырған «Ңазац
1 «Газета», «минута» дегенді «газет», «минут» түрінде қабылдағанымыз скяцты «идиома» сөзі тілімізде «идиом» болып қалыптасып кетті. Бұл еңбекте идиом сөзі
өн бойы «фразеологиялык түйдек» (орысша «фразеологическое сращение») мағынасында колданылады. Кейбір ауытңу (мыоалдарда келетін, контекст ауанына карай
багзы уаңыт бірер фактілер) осы макалада өз алдына сөз болады. Идиомды да,
одан басңа да фразеология аясына енетін тізбектерді де фразеологизм түрінде атау
гылыми дағдыға айналды. Мұны ФЕ түрінде қыскартып («фразеологиялық еди
ница» деген толыің атауынан алынған тұрпатта) қолдана береміз.
2 Осы жайындагы еңбектеріміздің тізімін Ш. Ш. Сарыбаевтың «Ңазақ тіл
білімі әдебиетінің библиографиялың көрсеткіші» атты (I бөлім — 1965 ж., II бөлім — 1970 ж., III бөлім — 1977 ж., Алміаты) кітабының «Лексикология мен лекси
кография» гарауларын қараңыз.
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тілінің фразеологиялық сөздігі» атты еңбектегі1 ңыруар фактілердің кейбірі оқульщтарда т. б. мысал ретінде ғана жол-жөнекей айтылып келді. Революциядаы
бұрынғы, революциядан кейінгі ңырқыншы жылдарға дейін тиянақты сөз топтары
тіпті тюркология көлемінде де зерттеушілердің арнаулы теориялың объектісі болған
жоң-ты. Кейінгі 10—15 жыл ішінде түркі тілдерінде фразеология проблемалары
жан-жаңты тексеріліп, тың ойлар ғылыми жұртшылың талқысына түсуде. Бұдан
тысқары ңұрылымы бөлек өзге тілдер жайында келелі концепциялар кездеседі.
Әсіресе славян (ең алдымен орыс), герман, роман тілдері бойынша бұл саладан Отан
ғалымдарының бағалы теориялың пайымдаулары, айтыс пікірлері көптеп кездеседі12. Шет ел зерттеушілерінің де бірқыдыру мақалалары бар. Бұл тарапта негізгі
приоритет совет ғалымдарына тән екенін арнай атағанымыз жөн. Дегенмен, барлық
мәселе әбден үзілді-кесілді шешілді деу қиын. Әр автордың пікір сайысына бөлек
тоңталудың наң ңазір қажеті жоң. Бұл жолы талай жылдарды артңа салып, ңазақ
тілінің бай фактілерін негізге алып, өзге де ғұламалардың шалымды топшылауларын ескере отырып, фразеологизмдер (ыңшамдап айтңанда ФЕ категориясы) өз
алдына терезесі тең лингвистика саласы екенін баса атағанымыз мақұл.
Шу дегенде айтарымыз: фразеологияның сыр-сипатын сөз еткенде оның тіл
ярустарына, тілдің ңұранды бөлшектеріне мүлде қатысы жоқ деп ешкім де айта
алмайды. Тілдің сол бөлшектерінен түбірлі айырмасын, бас белгілерін (релеванттык
қасиетін) бір-ақ ауыз сөзбен түйгенде мынадай жайт аңғарылады: 1) мағына тұтастыгы (белгілі бір ФЕ-нің ішіндегі сөздер бастапңы мағынасынан түгел немесе ішінара жартылай айрылып калады да, шоғыр тіркес бір тұгас мағына береді);
2) тіркес тиянактылығы (белгілі бір ФЕ-нің ішіндегі сөздер бір-бірімен жымдаса
байланысады, олардың орын тәртібі нық келеді, барлың жағдайда дерлік бір шоқ
тіркесу өз ңалпын саңтайды); 3) цолдану тиянақтылығы (белгілі бір ФЕ әрдайым
айна-ңатесіз, өлеңдегі ңайырма тәрізді бұлжымай қайталана ңолданылады). Сонымен өзімізге дейінгі барлың зерттеулерді және өзіміздің бұрынды-соңды ізденістерімізді шола, корыта, өрі тұжырымдай келіп, біз фразеологизмдерді танып-білудің
жоғарыдағыдай негізгі үш принципін, яки үш критерийін ңолдаймыз.
Әдетте зерттеушілер тарапынан бұл аталған критерийлердің бірін — басты,
шешуші, екіншісін — көмекші не ңосымша, үшінші біреуін — ңосалңы, не шешуші
емес деген тэрізді саралау, салмаңтау талабы кездеседі. Алайда бұл тәрізді пайымдаулардың дүрыс-бұрысыи атап жатпай-аг^ өзіміз басшылықңа алатын, негізгі, бас
ты принцип аталған үш критерийдің тұтастығын атаймыз. Осы үш критерийді
бір-бірінен жырып алмай, тұтасымен басты арқау еткенде ғана ФЕ-нің ерекше белгілерін тани аламыз. Яғни үш тұрғыны жүйелі түрге салып, фразеологияның басы
ашық, дербес объектісін анықтаймыз. Сонда ғана ФЕ-нің тілдегі көрінісін жүйелай
аламыз. Демек, біздіңше, фразеологияны тіл білімі саласындағы дербес пән деп
тани білудің өзі осы аталған заңдылықты қаншалықты мойындауға байланысты
болмац.
Тұтастьщ, түрактылык пен тиянақтылык ФЕ-нің басты, негізгі белгісі дегенде,
бұл касиеттерді өз дэрежесінде, өзге күйде тілдің басқа элементтерінен де табуға
болады. Мәселен, тілдегі ең кішкене бөлшек фонема, буын болсын, немесе морфема
мен түбір, оньщ негізгі, туынды гүрлері болсын өзінің тұлғалык тұтастыгын, тұраңтылығын сақтайды. Сөйлемнің әр алуан типтерін алсаң, олар да өз құрылымының
ерекшелігіне, шегі мен мөлшеріне, солардың тұрақтылығы мен тұтастыгына қарай
бір-бірінен дараланып тұрады. Бұл тұрғыдан ңарағанда тұтастьщ, тұраңтылың
ңасиеттер тек ФЕ емес, көптеген тілдік категорияларға ортаң тәрізді, яки тұтастық,
тұраі^тылың, тиянаңтылық сипат алған нәрселердің бәрі бірдей ФЕ бола алмағанымен, ФЕ үшін сол қасиеттердің болуы міндетті. Әйтсе де біз бұл жерде сөз етіп
1 1944 ж. ңоргалған «Ңазақ тілінің тиянақты сөз тіркестері» атты докторлың
диссертациямызда идиом және басңа фразеологизмдер жайында өз шама-шарңымызбен топшылау жасағанбыз. Сол кездегі еңбектің ұзын-ырға желісін осы жолы
да пайдалануды теріс көрмедік. Біздің зерттеулеріміздің азды-көпті бағасы
отандың филология саласындагы біркыдыру әдебиетте айтылған. Қараңыз:
Л. И. Ройзензон, Е. А. Малиновский, А. Д. Хаютин. Очерки истории становления
фразеологии как лингвистической дисциплины. Самарканд, 1975, с. 67—70;
А. Н. Кононов «Совет Одағындағы түркі тіл білімі қазіргі кезеңде (Ңорытындылар
және проблемалар), «Қазаң ССР Ғылым академиясының хабаршысы», *1977 ж.,
№ 1, 9—20-6. Ә. Т. Ңайдаров. «Сөз ұстаз туралы», «Ңазақ ССР Ғылым академиясының хабарлары» (Тіл мен әдебиет сериясы), 1977, № 1, 63—69-6.
2 Материалы к общей биографии по фразеологии. Сост. Ройзензон Л. И., Беклер М. А. — В кн.; Вопросы фразеологии. Ташкент, 1965; Материалы к общей биб
лиографии по вопросам фразеологии. Сост. Ройзензон Л. И., Бушуй А. М. Под ред.
М. М. Копыленко. Самарканд, 1970; Библиографический указатель литературы по
вопросам фразеологии, вып. III, Сост. Ройзензон Л. И., Бушуй А. М., Ройзензон С. И.
под ред. М. М. Копыленко. Самарканд, 1974. Библиографический указатель литера
туры по вопросам фразеологии. Вып. IV. Сост. Бушуй А. М. Самарканд, 1976.

отырған заңдылыңтың өз ерекшелігі бар. Жоғарыда аталған үш критерийді түгел
камтитын тұтастық пен тұрақтылық кез келген сөз элементінен немесе сөйлемнен
табыла бермейді. Ал, ондай белгілердің екеуі болып, бірі болмаса, немесе біреуі
ғана болып екеуі болмаса, ешбір лексикалық-грамматикалың тұлға ФЕ дәрежесіне
көтеріле алмайды. Ал, ФЕ категориясын алатын болсаң, ол аталмыш үш белгінің,
яғни жоғарыдағы үш критерийдің үшеуіне бірдей ие, үш ңасиеттің үшеуі бір-бірінен ажырамай, іштей өзектесіп жатады. Міне, осыған орай ФЕ де тілдің өңге категорияларынан оңшауланып, өзіндік бітім-бейнесімен тіл ішінде өмір сүреді, өз заңдылыңтарын берік тұтынады.
Осы аталған басты үш белгіге, яки үш критерийге сүйене, немесе, тіпті, табан
тірей отырып, бүкіл қазаң тілінің құрамындағы ФЕ құбылььстарын ең негізгі үлкен
екі арнаға бөлеміз. Оның біріншісі ф р а з е о л о г и я л ы қ т ү й д е к т е р (шартты
түрде: ф. түйдек), екіншісі ф р а з е о л о г и я л ы қ т і р к е с т е р (ф. тіркес) деп
аталады. Бұл топтарды дәстүрлі термин атауларына сай түсіндіретін болсак,
ф. т ү й д е к к е идиом сипатындағы фразеологизмдерді жатқызамыз.
Сонымен, ф. т ү й д е к к е (идиом) мына тәрізді фразеологизмдер жатады:
Жаны күйді, ит арцасы циянда. талағының биті бар, жүрегінің түгі бар, жүрек
жүтцан т. б. Бұл типтегі ФЕ компоненттері әуел бастағы негізгі лексикалың мағынасынан айрылып, бәрі жиылып бір ұғымды түйдегімен бір-ақ білдіреді.
Ф. т і р к е с т е р өз ішінен екіге бөлінеді:
а) т ү й і н т і р к е с (түйін т.) Бұл әуел бастағы еркін тіркесті ауыс мағынада ңолданудан туған фразеологизм. Басқаша айтңанда ФЕ сыңарларының о
бастағы мағынасы мүлде жойылмағанмен, көмескіленген. Бұған мынадай фразео
логизмдер жатады: ернінен ене сүті кеппеген-, пышац кескендей тыйылды; өкшесін
(табанын) жалтыратты т. б.
ә ) т ү й і с т і р к е с (түйіс т.) Бұл да әуел бастағы еркін тіркесті ауыс мағынада қолданудан туған. Бірак ФЕ сыңарларының бастапқы мағьшасы бұнда көмескіленбей, әнтек солғындап айтылады. Т ү й і с т. мысалдары мыналар: цұмырсцадай цұжынаған, ортан цолдай, көзді ашып-жүмғанша, асқар тау, цыпша бел т. б.
Төменде ф. т ү й д е к (идиом) және ф. т і р к е с (идиом емес фразалар) категориялары толығырақ түсіндіріледі.
Сайьга келгенде айтарымыз, ңазақ тіліндегі тиянаңты тіркестер (фразеологизм
дер) — тіл ішінде өз заңдылықтарына сәйкее өмір сүретін айрықша категория. Олардың әр алуан ірілі-ұсаңты ерекшеліктері мен айырым белгілерін саралай зерттейтін
дербее пән — фразеология.
ФЕ-нің в а р и а н т ы мен с и н о н и м і мэселесі туралы да айта кеткен жән.
ФЕ-нің варианты екі түрлі: а) фонетикалык вариант: ұнжырғасы түсті — енжорғасы, өнжорғаеы түсті т. б., ә) лексикалың вариант: көз иіырымын алды — көз іліндірді; кек алды — әш алды т. б. Мұндағы дыбыс ерекшелігі үлкен түсінікті керек
етпейді: мағыналық, сөз қолдану тәсілі, стилистика жағынан мұның сөйлеу процесіне тигізер ешбір ыкпалы жоқ. Ал, лексикалық варианттардың бір-бірінен әнтек
болса да ерекшелігі байңалады: осы іспеттес цұдай иіп дегенді алла (тәңір) иіп деп
айту дағдылы емес. Бұл жердегі сөз колдану тәсілінде аздап болса да сыр бар,
бірақ айтарлықтай семантикалык, алшақтың байңалмайды. Бұл тәрізді құбылысты
ФЕ-нің синонимдік тұлғасы деп те атауға болады.
Ал, белгілі бір ф р а з е о л о г и я л ы қ с и н о н и м д е р деген мөселе ва
риант ұғымынан түбегейлі бөлек. Варианттарда ңалайда ең кемі бір компонент
ортаңтаса ңолданылса, синонимдес фразеологизмдерде ешбір компонент қайталана
алмайды: ФЕ-лердің (синонимдердің) мағыналық жуыңтығы болғанымен, тұрпат
жуықтығы болмайды. Бұған мысал: он цолынан өнері тамғанЦбит цабығьінан (терісінен) биялай токыған//ағаштан түйін түйген, т. б. Осындағы синонимдердің бірдебір ортақ сыңары жоң. Демек, бұлар — синонимдес фразеологизмдер.
Фразеологизмдердің семантикалың жүйесі жайында мынаны айтуға болады.
Тіл иесі — халықтың басынан өткен, өмір шындығына сай туған сан-салалы
ФЕ-лер әлеуметтік, шаруашылық, діни, т. б. факторлар ауанымен пайда болған.
Олардың ңұрылым жағынан қалыптасуында, компоненттерінің тіркесу амалдарында наңтылы бір заңдылығы болатыны тәрізді ФЕ-нің мағына тұрғысынан
саралануында да тиянакты тәртіп, жүйе бар. Бұлай болудың себептері өзінен-өзі
түсінікті. Өйткені олар әлеуметтік жағдайға жанасып, өз заманының талабына
лайың туып жатады. Бұл тақылеттес талай дәуірден елес беретін фразеологизмдер
тіл ңорынан мыңтап орын теуіп, әрдайым жұртшылың кәдесін өтеп отырады. Сөздікте сол фразеологизмдер мүмкін ңадарынша мол қамтылған. Екінші сөзбен айтқанда, эр килы экстралингвистикалың, яғни сыртды факторларға (тарихи-элеуметтік, экономикалық, діни т. б.) сәйкес туған фразеологизмдермен барабар жынысқа,
мекен-мезгілге, өлшемге, көн;іл күйіне, адамдардың өзара қарым-ңатынасына, жас
ерекшелігіне, мінез-кұлыкқа, салт-санаға, т. б. байланысты топтастырылатын да
фразеологизмдер бар. Тозығы жеткен заманның талай нышанын байқататын тіл
фактілері аз емес. Соның бірі — әйел теңдігі мәселесіне қатысты. Ескі салт-сана
бойынша ерге шыңңан әйел өзінің ңайын жұрты адамдарын өз атымен тура атай
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алмағаны белгілі. Соның салдарынан су екеш судың, қамыстың, бөрінің, ңайрактың, пыша^тың бәрі де күйеуінің жақындарьіна, руластарына ңатысы болғандықтан, өз ныспымен атауға тыйым салынған. Еокі салттың осы тэрізді көріністерін
озат ойлы орыс ғалымдары ерте уақыттан-аң атап көрсеткен. Мәселен, көне заманның бір куәгері тәрізді мына мысал талайдан бері ауыздан ауызға тарап келеді:
«Салдыраманың (сарцыраманыц) ары жағында, сылдыраманың бері жағында, маңыраманы ұлыма жеп жатыр. Жаныманы білемеге білеп алып келе қойыңыз» '. Әрі
күйкі, әрі күлкі көрінетін осы іспеттес суреттерді еске алғанда қайын жұртының
атын атай алмаған өйел затының тапқырлығына ңайран ңаласың. Мыналарға көңіл
бөлейікші: ңамшы — жылқыайдар, жылқы — туар, аң (түс) — иіаңцан, қара (түс)—
баран, сары (түс) — шикіл, көш — жөнеу, цоян — цалцан ;{үлац, тышңан — жорғалауык, каптесер, алты — бестен бірі артъщ. Ңазаң әйелі сонау өткендегі буалдыр
тірлігінде атын атауга хаңы жоң, сыйлас, аруақты саналатын адамдарды аты теріс,
атам аттас немесе атамның адасы деп ңана атайтын болған.
Фразеологизмдердің түп-төркіні тым эріге кетеді. Адам баласы сонау отңа,
суға, көп құдайға табынған шағында-аң талай-талай заттарды киелі санап, оларға
өздерінше лаңап ат қойған. Тілімізде сол ежелгі дәуірден келе жатқан цамбар ата
(жылцышы ата), шек-шек ата, зеңгі баба, ойсыл кара, шопан ата тәрізді тіркестер
бар. Олар ескі наным-сенім бойынша төрт түлік малдың сактаушысы, -ңорғаны,
мифологияльщ «иесі» болыпты-мыс. Күні бүгінге дейін сақталып жеткен отка май
цүю; от ана, май ана, жарылца! тәрізді фразеологизмдер ислам діні таралмастан
көп бұрын ңалыптасқан, шаманизм түсінігінен туған тіркестер.
Ңазақ халқы өзінің өткен тарихында талай көрші елдермен, шет жұрттармен
экономикалық әрі мәдени ңарым-қатынасты басынан кешіргені мөлім. Тілімізде
осыған орай туған толып жатқан тіркестер бар. Олардың бірқыдыруы жазба әдебиет, хиссалар арңылы, екіншілері — сауда-саттыкқа байланысты, үшіншілері —
дін таратушылардың уағызымен, тағы біреулері екі елдің күн көріс тіршілігіндегі
ортаң ой-сана, дәстүр тауқыметімен, түрліше ықпалдарға сай туып орнығады. Мәселен, ңазак арасына таралған Аіымтайдай жомарт бол; Наушаруандай әділ бол;
Аплатондай акылды; бұланнан үлкен аң болмас\ Бүланайдан үлкен тау болмас;
барар жерің Балцан тау, о да біздіц көрген тау; үлың үрымға, цызың цырымға
т. б. фразаларда өңге жұрттардың өткендегі мәшһүр адамдары, шет елдің топоним,
этноним атаулары сақталып қалған. Сол бөгде жұрттардың салт-сана, әдет-ғүрпын,
ел билеу, әкімшілік қалпын ңабылдауға байланысты енген толып жатқан фразео
логизмдер бар. Мәселен, кейбір зерттеушілердің еңбектерінде қазақ арасындағы
т о ғ ы з санына байланысты ырым-кәде, тарту-таралғы, айып-жазаның көбі мон
гол елінің мәдени тіршілігінен ауыскан делінген. Осыдан келіп тілімізде бір тоғыз,
үш тоғыз, бас тоғыз, аяц тоғыз секілді фразалар келіп шыңқан деседі12
К ө п м а г ы н а л ы ң ( п о л и с е м и я ) п е н о м о н и м и я ңұбылыстары
эдетте жеке сөздердің төңірегінде көзге айңын байқалады. Ал, фразеологизмдерге
келгенде бұл ңұбылыстар өзгеше реңкке түееді. Полисемия ңұбылысы әредік ф. ті рк е с т е р арасында байқалып қалады. Ф. т ү й д е к т е р і н е келеек, олар омо
нимия қүбылыстарын мүлдем бойына дарытпайды, тіпті, полисемия құбылыстарының өзі де ф. түйдектері аясында кездесіп жарымайды.
Омонимия құбылысын тануда түрлі көзқарастар бар. Зерттеушілердің басым
көпшілігі мағына алшаңтығын негізге алады да, сөз (лексема), тіркес (фразема)
төркінін екінші орынға ңояды. Біздің ойымызша, омоним болу үшін тек айтылуы
бірдей келген тұлғалар ғана емес, жеке сөздердің де, фраземалардың да түп тер
нии белек болуы ңажет. Мәселен, аузын ашты тіркесінің, «сөйлей бастады», «таң
калды» деген мағыналарынан басңа, ораза күні «кешкі ас алдынан дәм татты»
деген діни мағынасы да бар. Ол алгапщы мағыналардан алшақ, кереғар жатыр.
Осы тұрғыдан ңарасақ, фр. тіркестер ішінде омонимия табылмайды емес. Кептеген
авторлардың омонимия ретінде қарастыратын құбылысының өзі осындай жарыса
туған екі мағынаның ең алшаң типі. Біраң жоғарыда айтқандай, бұл тіркестердің
түп төркіні біреу-аі^. Сондықтан осы типтес жақындықты омонимия деп қарамай,
полисемия деп білген жен тәрізді. Әйтсе де, бұның өзі әлі де ойлана зерттей түсуді
керек өтетін мәселе.
Ф. т і р к е с аясындағы полисемияның өзін де біз бір текті ңұбылыс деп
қарамаймыз. Біздің байңауымызша белгілі бір фразаға тэн көп мағыналылың екі
түрлі жолмен жасалатын сияңты. Оның бірі — ж а л ғ а с а т у а т ы н мағына да,
екіншісі — ж а р ы с а т у а т ы н мағына. Мысалы, Ац ньіқ тіркесі «мұз балаң
кыран» мағынасын береді, одан «асыл адам», «ер жігіт» мағынасы жалғаса туады.
Ал, енді Айыл-түрманын тартты деген тіркес біріншіден «қамданды, жиналды» деген
1 Осы мысалды тұңғыш рет А. Н. Самойлович өзінің «Запретные слова в языке
казак-киргизской замужней женщины»
(«Живая старина», XXIV, 1915,
161—168 стр.) деген маңаласында келтірген.
2 Бұл жөнінде «Тауарих хамса шарқи* атты Халидұғлы Ңұрбангалидың кітабын қараңыз (Ңазан, 1910).
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мағынаиы білдірсе, сонымен жарыса, «ашу қысты», «тас түйін болды» деген де
мағына туады **.
Сонымен барабар кейбір жағдайларда ж а л ғ а с п а л ы мағына мен ж а
р ы с п а л ы мағына белгілі бір сәттерде тоғысып, одан қ и ы л ы с қ а н тағы бір
туынды мағына пайда болуы мүмкін. ФЕ-нің дені зат пен қүбылысқа ат ңойып,
айдар таға айтудан туатыны мәлім. Өйткені белгілі бір ФЕ-ні қолданганда сөйлеуші
тек өз көзқарасын білдіруді мақсат тұтады; ол бір нэрсеге қуанса да, қынжылса
да, қорьщса да, т. б. ерекше жағдайға ұшыраса да, өз талғамы бойыкша сөйлейді.
Осылайша ойды айңын да дәл айту қажеттігіие байланысты ФЕ, әсіресе ф. т ү й д е к,
мағыкальщ жағынан сұрьгаталып, екі ұшты ұғьш тудырмайтындай болып сіріленеді. Осыдан келіп омонимия мен полисемияға бастайтын жол, epic ңьісқарады.
Әйткенмен біздің бұл жердегі әңгімелеп отырғаньшыз мәселенің таза теориялық жағы
Фразеология ерекшөліктерінен тілдің бойында бар талай заңдылықтарды, тек
ф. тіркес емес, жалпы тілімізге, сөздерге де тән ереже-ңағидаларды шет- пұшпақтап
болса да ескеретініміз хақ.
Соның бірі — п л е о н а з м ңұбылысы. Бұл тұрғыдағы сөз қолданысңа тэн
нәрсе — белгілі бір ұгымды әр алуан мәндес атаулармен қайталап тусіндіру. Мәселен, беті-жүзіне карамай дегеи фразадағы «бет» пен «жүз» бір-біріне дублет, мәндес
сөздгр. ФЕ аясында бұл тәрізді плеонастикалык ңұбылыстар әредік болса да кездеседі.
Фразеологизм курамында сол сиякты эллппсистік тұжырымдар да болады.
Бұл кұбылыс бойынша тіркес курамкнда кайталанып айтьтлуға тиісті элементтердің
біреуі түсіп калып отырады. Мысалы: Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар — Ай
десе — аузы, күн десе — көзі бар.
Сөзді қай түрде болса да белгілі бір грамматикалық тұлғада нөше сақңа
жүгіртіп, кұбылта колдана береміз. Арнаулы м о д е л ь түрінде қосымшаларды
жүйелеп ңосуда сездің ФЕ-ден айырмасын біле аламыз. Ал, ФЕ-ні қалай болса,
солай еркін тіркес тәрізді түрлі трансформацияға салып, грамматикалық модельмен мағыналық варианттарды тоғыстыру тым қнын. Тек ф. тіркес тобынан ілуде
бір ауытқу кездесуі мүмкін. Рас, көркем әдебиетте, оның ауызша, жазбаша түрлерінде, налык тіліндегі белгілі бір фраЕеологпзмді сәл ұлғайтып, немесе ыңшамдап,
өлең олшеміна не көркем текске үластыра өріп колдаиу сэттері болып тұрады.
Теория саласында бұл типтегі фразеологизмдерді п е р и ф р а з а ( п а р а ф р а з а )
деп атайды. Алайда бұл секілді саналы әрекет жолымен болған өзгерістер арасына
бөгде сөздер ексе, дистант ңүбылыс деп аталады. Мьтсалы: Шай қамзол, ңұндыз
бөрік кнгенменен, Вес батпан десең болар беттің кірі (С. Торайғыров); Шіркін-ай,
Еменалы екеуіңнің жүлдыздарың кай жерде шақырайысып карсы. қарасып тұрғаныа
көрер ме едім бір (Ғ. Мүсірепов). Сонымен бірге ФЕ үлгілерінің контактылы, яки
жігі ажырамаған калпы да зерттеу обт,өктісі бола алады.
ФЕ-лер өзінің с ы р т ң ы т ү р п а т ы лсағьшан еркін тіркестерге ұқсайды;
мәселен, атрибутты тіркестердегі (аныктауыш ■
— анықталғыш) соңғы компонент өзінің негізгі мағынасын сактап, тнянақты келетін болса, аныктауыш компонент ауыспалы мағынада жұмсалады: аскар тау, сүмбіл шаш, цолаң іиаш, цынай. бел, цыпша
бел: демек, адъективті тіркестердің (сын есімді, сан есімді, сан есім мен сынға
айналған зат есімді, немесе сын есім, сан есімнен кейін жасалған туынды өзге есімді тіркестер) аньіңтауыш компонент! осы ізбен жасалатындығы күмән тудырмайды:
сасык бай, егіз цозылы, екі жүзді, бір цайпатым (шай), т. б.
Шілде түскенде, түн баласына, таң сыз бергенде тәрізді адвербиалды (үстеу)
тіркестер де жоғарыдағыдай бір сыңары (алғашңысы) негізгі мағынада жұмсалып,
кейінгі компоненті (компоненттері) туынды мағынада тұрады.
* Фразеология салаоында бүл күндері көптеген терминдер қолданылады.
Олардың ішінде сәтті, икемді атаулармен қабат тіркес табиғатыка сай келе бермеіітіндері де жоқ емес. Мәселекің осы жағын ескере отырып, біз ФЕ-нің магыналарын жіктегенде т у р а ( п р я мо е ) , а у ы с ( п е р е н о с н о е ) мағына дегеннен
гөрі н е г і з г і ( о с н о в н о е ) , т у ы н д ы ( п р о и з в о д н о е ) мағына деп атағанды
маңұлдаймыз. Егер осы еңбектің ішінде тура, ауыс, деп қолданылған жайттар кездесе ңалса, оларды да оқырман жұртшылық «негізгі», «туынды» ретінде і{абылдауды өтінеміз.
** Алайда, тәжірибеде, яки Сөздікті түзуде біз араб щифрымен белгілеп,
шартты түрде кейбір «омоним» тіркестерді беруге тиіс болдьщ. Бұндағы мақсат
сөздікті пайдалануды жеңілдету үшін аракідік кездесетін, сырттай ұқсас, біраң
мағына жағынан алшақтығы бар тіркестерді саралап көрсету болды. Дәл осы жер
дей тырнаңша ішіндегі сөзіміз, шынтуайттап келгенде омоним бола алмауы да
мүмкін. Мысалы: ҢАПА БОЛДЫ1 Уайымдады, қайгырды, ойы самарцауланды.
ҢАПА БОЛДЫ2 Ауа цапырыцтанды, ауа ауырлап, дем алуға мүмкіндік болмады,
тынысты тарылтты.
3 8 -1 6 0
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Есім + етістік тіркестері де осы іспеттес, яғни есім компонент негізгі мағынада
тұрса, етістік компонент туынды мағынада жұмсалады: көзі ілінді, табаны тайды,
ацылынан адасты, т. б.
Ңалған ф. тіркестердің бәрі де оеы төсілмен жасалады деуге болады. Бағзы
бір уаңытта стильдік ңызметіне орай, маңал-мәтел ішіндегі кемінде екі компонентті
ФЕ өзара н е т ү й і н н е т ү й і с тіркес үлгісімен жасалады. Бұл тәрізді тіркестердің
өзге синтаксистік тәсілдермен жұмсалагын типтері де жоң емес.
Маңал-мәтелдер бір ұғымды тікелей емес, тұспалдап білдіреді. Туған жердей
жер болмас, туған елдей ел болмас; туған елдіц цадірін шетте жүрсең білерсің
деген маңалдар Отанды дәріптеп тұр. Осында маңал кұрамындағы жеке сөздің берер
мағынасы сөз болып отырған жоң, түгел бір маңалдың түтас мәні сөз болып тұр.
Кейбір зерттеушілер мақалдың жеке сөздері референттік ңасиетке ие бола алмайды
дегенді айтады. Керісінше, маңал компоненттері референттік ңасиетке не бола алады
деген де пікір бар. Ңалай да маңал-мәтел тікелей фразеология объектісіне жатпайды.
Себебі, біріншіден, белгілі бір маңал ішіндегі компоненттердің бірқыдыруы фразеологизмге (негізінен т ү й і с т і р к е с к е ) сай келеді. Мәселен, жүргенге (жүрген
аящ а) жөргем ілінеді дегеннің соңғы екі сыңары фразеологиялық тіркес заңы бойынша ңиысып тұр. Екіншіден, тар мағынадағы фразеология шеңберінен шеттеу тұрса
да, оңырман жұртшылық үшін кажет болар деген ниетпен мағынасы күңгірттеу
біраз маңал-мәтелдерді Сөздікке енгізуді жөн көрдік *.
Фразеология пәнінде ФЕ-нің в а р и а н т т а р ы мен с и н о н и м д е р і жөнінде түрлі түсініктер бар. Ңазаң тілі фактілеріне жүгінсек, бұл екі түрлі ңұбылыстың басы ашың, біріне бірі соңпайтын тәрізді. Ф. тіркесінің варианттары өзара
жақын, іштей өзектесіп жатады, айырмасы тіркес жүйесіндегі бір, немесе бірнеше
компоненттері өзге сөздермен алма-кезек ауысып жатады. Мысалы: өиі алды — кек
алды; тьшыс алды — дем алды; ығыр етті — ығыр болды, ығыр цылды; ашуына
тиді — шамына тиді, намысына тиді т. б. Біз бұл жерде ф. варианттарды тек лексика
тұрғысынан ғана сөз етіп отырмыз.
ФЕ-нің синонимдерінде, жоғарыда ескерткеніміздей, мынадай айырым белгіні
байқаймыз: синонимдер арасында жалпы мағына жуьщтығы болғанымен, бірінде
бар компонент екіншісінде ұшыраспайды. Яғни, синонимдес фразеологизмдердің
компоненттері еш уақыт екі рет кайталанбайды (он колынан өнері тамады — ағаштан түйін түйеді — бит цабығынан биялай тоциды).
Фразеологизмдер ішкі мән-мағынасына қарай ңолданылу барысында өзінің
стильдік өңін өзгертіп отырады. Яғни, фразеологизмнен тыс өзге сөздердің ФЕ-ге
әсері болмайды емес. Мәселен, цол көтерді; (өз) табағын тартты; басы айналды тәрізділердің мағыналары өзге еркін тіркестердің ауанына ңарай айқындалады. Тіркестердің мұндай мағынасын т ә у е л д і мағына дейміз. Себебі бұлар өздігінен тұрьш
белгілі бір тиянаңты мағынаны білдіре алмайды. «Мен жиналыста Досжанды қолдап
қол көтердім» деген сөйлемді өзгертіп,... царсы цол көтердім деп те айтуға болады.
Сол сияқты, басы айналды тіркесі де ситуацияға ңарай эр контексте әр түрлі мағынада жұмсала береді, Ал көсегең көгерсін; шалцар кол; жолыц болсын; бос белбеу;
үптеп кетті; жеті (қараңғы) түн сияңты ФЕ-лер өздігінен дара тұрьіп та негізгі мағынаны айңын аңғартады. Тіркестердің осындай мағынасын т ә у е л с і з мағына
деуге болады.
Фразеологизмдер өз мағынасында қолданыла келе, өзін көмкеріп тұрған
әр ңилы субъективтік, ситуативтік контекст ңоршауында мағына-мазмұны жағынан
жетіле, шыңдала түседі. Фразеологизмдерді осылайша орнын тауып ңолдану үлкен
суреткердің ғана қолынан келеді. Фольклор мен қазіргі бай, көп жанрлы совет көркем әдебиетінің фразеологизмдерді кәдеге жаратудағы кереғар айырмасы да осы
кең тынысты творчестволық колданысңа байланысты. Киген киімнің, мініс аттың
да күтімі әр басңа болғаны сияңты, сөз айшьщтарын, соның ішінде фразеологизмдерді де өз орайы, өз ңыбын тауып, аңтан тигізе сөйлеуде үлкен мән жатыр. Ауыз
әдебиеті, көбіне, жыр, өлең түрінде келіп, тиянаңты сөз тіркестері ңыспақта ңалады,
шектеулі бір ңоршауда ғана жүмсалады, немесе ауызекі тілдің ықшам сөйлемдерімен тұйықталып қалады. Осы алуан түрлі тіркестер суреткердің ңаламына іліккенде
кең өріс алып, стиль жағынан ширатыла түседі. Бұл ретте көркем кара сөз саласында С. Сейфуллин, М. Әуезов, Б. Майлин, С. Мұңанов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мұстафин,
С. Бегалин, Т. Ахтанов, Ә. Нұрпейісов, I. Есенберлин т. б., өлеңді туындыларға келгенде I. Жансүгіров, А. Тоқмағамбетов, Ә. Тәжібаев, Ң. Аманжолов, И. Байзақов,
Т. Жароков, X. Ерғалиев, Ә. Сәрсенбаев, С. Мәуленов, Ң. Мырзалиев т.б. ерекше атауға болады. Көркем сөз шеберлерінің, жалпы алғанда қалам иелерінің, оның ішінде
кейінгі жылдары ңаулап өсіп, әдебиет әлемінде бой көрсетіп жүрген жас жазушылардың өзіміз сүйсініп оқитын шығармалары, жазба әдебиетіміздің атасы—Абай туындылары біз үшін тұраңты сөз тіркестерін күреп алатын кеннің көзіндей болды.
* Әрине кез келген маңал-мәтел емес, Сөздік ауқымына сай келетіндерін
енгіздік. Ал, афоризмдер, күрделі атаулар (соның ішінде мекеме, ұйым аттары т. б.)
сөадікке тікелей объект болған жоқ.
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Сол жазушы көрігінен ңорытылып, сындарланып шықңан фрааеологизмдерді біз еңбегіміздің негізгі тілдік документі, табан тірер дерегі ретінде пайдаландық. Шынайы
көркем шығарма тілдің объективтік заңдарын тану үшін де, жазушының өзіне тән
жеке ңол таңбасын білу үшін де мейлінше қажет екенін есте түттық.
Осы зерттеу үстінде біз ана тіліміздің ұзаң уаңыт бойы жиналган, сұрыпталған, бай да ңызықты фактілерін пайдаланумен ңатар, кейінгі 10—15 жыл ішінде
жарың көрген ғылыми еңбектер де назардан тыс ңалған жок,
Сөздікке одағай, еліктеуіш сөздер қатысңан тіркестер енгізілмеді. Оның себабі: аталған сөз таптары табиғаты белек, фразеологизм заңдарына бой ұсына бермейді, бірді-екілі болмаса, ФЕ мағынасынан жыраң тұрады.
Віз бұл жерде фразеологияга қатысты теориялық мәселелердің бәрін ңамтыдық демейміз. Өз алдына зерттеу объектісі боларлық, басы ашылмаған, әлі де тереңірек тексеріп, тәптіштей түсетін нәрселер бір шоғыр. Сондай проблемалың мәселелердің бірі — калька тәсілімен жасалған фразеологизмдер.
Қазіргі кезеңдегі шарықтаған мәдени қарым-қатынастарга, ғылыми-техникалык прогреске байланысты аударма проблемасы өріс алып отырғаны мәлім. Хальи$тар арасындағы осындай тілдік байланыстардың нөтижесінде фразеологизмдер де
сөзбе-сөз, немесе калька жолымен аударылып, бір тілден екінші тілге ену үстінде.
Жаңа қоғамдық ңатынастардан туган тиянаңты сөз тіркестері — фразеология ғана
емес, фразеография тұрғысынан да игерілетін объектінің бірі. Бұл істі біз келешектің кезек күттірмейтін зерттеу тақырыбы деп білеміз.
ФЕ саласында өрі практикалық, эрі теориялык, мақсаттарды ұштастыра зерттеуді керек ететін ңомақты да зэру проблема — стилистика болмақ. Бұның мәнісі
мынада. Тиянаңты сөз тізбектері мен еркін тіркестердің әлі де болса ара салмағын
жан-жақты карастырудың стилистика үшін де маңызы зор. Біз сөз етіп отырған
пэи мен стилистиканың ңауышар проблемалары аз емес. Басңасын былай қойганның өзінде фразема, лексема үғымдарының ара ңатынасын ажырата білуде де мән
жатыр. Көп жағдайда стилистика мен фразеология сөздің тікелей мағынасынан
гөрі бейнелі мэндеріне басым көңіл бөледі. Сондьщтан осы екеуінің межесін ажырату әбден қажет. Сөздің тура немесе негізгі мағынасы фразеологизмнің семантикасык ашып бере алмайды. Мэселен, ФЕ-ні зерттеуші үшін ат үсті деген тіркестін
«ненің үсті?» деген негізгі мағынасы емес, «калай?» деген сұрақңа жауап болатын
туынды мағынасы керек. Осы тұрғыдан келгенде біздің алдымызда фразеологизмдерді танып, білудің әрі синхронды (қазіргі ңалпында), әрі диахронды (тарихи қалыпта) зерттеу максаттары тұрғаны байкалады. Сол сияқты стилистика мәселесімен
орайласа өз шешімін табуға тиісті міндеттер катарына фразеологизм ішіндегі сөздердің өз ара тіркесу заңдылыңтары, тұтас тіркестің сөйлем жүйесіндегі үйлесімі,
накты бір контексте фразеологизмнің бір орамды, екі орамды болып, не одан да
көп орам ңоршауында келуі, осыған сай ФЕ-нің ңолданылу тәсілдері, контекст
ыңгайына сәйкес фразеологизмнің стильдік реңкінде болатын нәзік құбылыстар
жатады.1
1 Фразеологияның теорияльщ, практикалық мәселелерін зерттеуді бұл күндері
тілшілер қауымы мықтап ңолға алып отыр. Бұл салада, әсіресе, Москва, Ленинград
ғалымдары елеулі де нәтижелі табыстарга жетті десек, артық емес. Түркі тілді
реепубликалардағы лингвист ғалымдардың фразеология пәнін өрістету талабының
езі бір төбе. Бұлай дегенде біз «Самарканд мектебі» атанып жүрген ғалымдар тобының алымды еңбегін, өнімді істерін ерекше атамақпыз. Самарканд университетінің
жанынан Л. И. Ройзензонның т. б. басқаруымен «Фразеология мәселелері» атты
көп сериялы жинаң үздіксіз шығып түрады.
Ңырғыз тілінің лексикасын зерттеу ісі белгілі ғалым К. К. Юдахин еңбектері
арқылы көзге айңын шалынады. Сол секілді, өзбек галымы Ш. Рахматуллаев, түрікмен галымы К. Бабаев, татар ғалымдары Г. X. Ахатов, Г. X. Ахунжанов, азербайжан тілі бойынша Г. А. Байрамов, түрік тілі бойынша Р. Р. Юсипова жариялагаи
ен;бектердін; кұндылығын да арнай атаған макұл. Фразеологияның жалпы теориясына қатысты М. Т. Тагиев, С. Н. Муратов ізденістері де ғылымға соны пікір, тың
топшылаулар әкелді. Башңұрт тілі фразеологизмдерін Дж. Ғ. Киекбаев, X. Г. Юсупов
т. б. зерттеді. Әсіресе, 3. Г. Ураксиннің 1975 жылы орыс тілінде жарык көрген
«Башқұрт тілінің фразеолопиясы» атты кітабы өзге түркі тілдері үшін де пайдасы мол еңбек. Өзге маселелерге байланысты фразеология тарауынан пайдалы
пікір айтушылар тобына Ә. Наджип, М. Балақаев, А. Ысқақов, Ғ. Мұсабаев,
Ң. Сағындықов, С. Талжанов сияқты ғалымдар жатады. Тиянаңты тіркес категориясын тікелей зерттеп, ңұнды еңбек шығарып жүрген шәкірттер бар. Бұл ретте
ең алдымен Ә. Ңайдаров, сонан соң Ң. Өмірәлиев, Е. Жұбанов, Ө. Айтбаев, Р. Сәрсенбаев, Ә. Ибатов және С. Төлекова, К. Дүйсетаева, т. б. зерттеушілердің есімдерін
арнай атағанымыз мақұл.
Шетел ғалымдары ішінен тіліміздегі алғыс, қарғыс, эвфемизм туралы мақалалар жазған доктор, профессор И. Лауде-Циртаутас есімін де ілтипатпен атай
кеткен жөн.
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ФЕ стилистикасына қатысты тағы бір ңызық жайт,— туыстас тілдерде тең
цолданылатын белгілі бір тіркеотің мағыналық бірлігі мен даралығы. Мысалы,
ңазақ, қырғыз тілдерінде бірдей түр-тұлғада қолданылатын сайдың тасындай («сай
ташындай») деген тіркес қазаң ұғымында «ірі, таңдаулы» деген болса, ңыргызша:
«сансыз көп, мол» деген ретте қолданылады. Бұндай ңұбылыстар, эрине, тек бір тіл
аумагындағы стилистика мақсаты үшін кажет те болмас, біраң жалпы тюркология
аспектісінен ңарасаң, тіл тарихынан талай-талай сырлар шертетіні сөзсіз.
Түйінді бір топ міндет тарихи фразеологияға ұштасады. Көптеген тіркестер
теориясын тарихқа байланыстыра тексергенде гана фразеологизмдердің туу жолдарын толық біле аламыз. Ол түсінікті де. Тіркес этимологиясын ашу үстінде өзге
тілдерге де қатысты ортақ құбылыстардың басы ашылмаң. Ңұрылымы бір немесе
ңұрылымы бөлек тілдердің ортақ және айырма қасиеттеріне ұластыра, жүйелі талдау фразеологизм үшін де мейлінше қажет. Басқасын былай қойғанда, бірнеше тілге
ортақ нақтылы бір фразеологизмнің өзі бірде тұлғасы ортақ, мағынасы бөлек, енді
бірде керісінше болып келетін реттерін ескере отырган мақұл. Фразеология саласында басы ашылмаған, тіпті, күн тәртібіне қойылысының өзі принциптік тұрғыдан
шешілмеген мәселе — антонимия. Жеке сез, лексема көлемінде айдан аньщ көрінетін осы цұбылыс тиянақты сөз тіркесі аясында көмескілеяіп айқын аңғарылмайды. Әйтсе де фразеологизмдер табигатында сырт тұрпаты жағынан да, «ішкі» ұғымы жагынан да қарсы мағына (поляризация) сипатындағы тіркестердің бары аның.
Мысалы: 1) күні туды ■
— басына күн туды; 2) цанды көйлек жолдас — цанды көйлек жау (царацшы); 3) цабағы ашылды (жадырады) — кабағы жабылды (түсті);
4) ац жүрек — цара жүрек т. б.
Алайда бұл да танылып жетпеген категория. Фразеологизмдер ішінде өз ара
қарсы мағына беретін сыңарлардың бары аның болса да, олардың типтері элі де
тереңірек зерттеуді, тексеруді қажет етеді.
Фольклор, жазба әдебиет, ауызекі сөйлеу тіліндегі діни, диалекталды, кэсіби
т. б. фразеологизмдердің туу себептерін, олардың тіл даму процесіндегі түрліше
стилистикалық эволюцияға душар болуын, соның ішінде мағына жагынан мотивациялы, немесе демотивациялы болып келуін, тіркес компоненттерінің дыбыс үйлесімін, сыпайы, сының мандегі (эвфемизм) ФЕ-ні тұрпайы, анайы (дисфемизм) түрде
ңолдануды, фразеологизмдер сөздігін жасаудың принциптерін, т. б. бүгін таңда
цолға алуга тиісті көкей кесті міндеттеріміз екенін баса айтңьімыз келеді.
Фразеологизмдерді көңілдегідей тексеру үшін түрлі методтарды (экспериментальдыі{, математикалың, т. б.) орынды пайдалануға тиістіміз. ФЕ-лердің сөйлеу
процесінде жиі (актив), сирек (пассив) түрде келуін, квантитатив сырын ашу да
бұл тәсілдер әбден қажет.
Фразеологизмдерді магына жагынан клаосификациялау—ең ңиын мәселелердің бірі. Ңиындық нақты бір тілдегі сөз тудырушы тәсілдердің бірі болып табылатын осы категорияның өзіндік ерекшелігінен келіп шыгады. Не қилы нэзік туынды
мағыналардың әр қырын фразеологизмдер белгілі бір тізбекпен білдіре алатынын
жоғарыда атап өттік. Осы айтылған алуан сырлы касиет, өзіндік ерекшеліктері өз
ара біте ңайнасып, берік табиғи бірлікте тұрады. Мысалы, үзын аркау, кец тұсау
деген тұрақты тізбек «әуре-сарсаң» магынасында да, «туган-туысқаны, дос-жараны
көп адам» магынасында да (әсіресе, деривация жолымен, сөз тудырушы -лы аффиксі
жалганып: ұзьін арцау, кең тұсаулы болып келсе) қолданыла береді. Тілі байланды
деген фразеологизм «ауру-сырңаудың салдарынан тілі сөйлеуге келмей ңалды» деген
мағынаны білдірумен ңатар, басқаша мән беріп айтатын болсаң, «үні шықпады»,
«аузына құм цұйылды» дегендердің орнына да жүретіні белгілі. Керісінше, тонныц
ішкі бауындай, арасынан цыл өтпейді сияқты ФЕ-лердің «өте жақын» мағынада,
бірінің ңызметін бірі атңара беретінін де білеміз. Ол ол ма, тіпті тұлғасы мен құрамы жагынан бір-біріне ұқсамайтын ФЕ-лердің өзі де кейде бір гана ұғымды білдіре
алады. Мысалы: мылжың, «бос сөзді» деген ұғымды — аузымен орац ору, тілі мен
жағына сүйену, тілі үзын дей аламыз; «бейпіл ауыз», «кекесін сөзді» деген ұғымды — сөзініц цотыры бар, тілінің цыршащысы (шицаны) бар, тілінің бүдыры бар,
цара гілді, көк езу деуге болады. Ф. т ү й д е к және басңа ф. т і р к е с т е р д і ң
едәуір бөлегін магына жагынан топтастыру — тым ңиын мәселе болганмен, ол шешуге болмайтын түйың жұмыс емес. Түрлі сыртңы факторлар, діни, ескі әдет-гұрып,
төрт түлік мал, мінез-құлың, т. б. өмір ағымьша, ой-санага сай фразеологизмдерді
семантика, стиль, ңолдану тәсілдері жацтарынан бажайлап талдау жасау — барлық
филологтардың бас парызы.
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Фразеологизм және сөз
Фразеологизмдерге тэн белгілердің сөзге ойысар жағы да, одан окшау кетер
жағы да бар. Тілдегі әр түрлі типтес құбылыстардың өзара бұндай жалпылық
айырма жақтарын қысңаша жоғарыда атап кеттік. Фразеология теориясында осы
жөнінде, негізінде, екі түрлі пайымдау бар: а) кейбір зерттеушілер ФЕ ыен сез
мағына жағынан бір-біріне балама (эквивалент) бола а лады дегенді айтады; б) ФЕ
мен сөздің екеуі — екі бөлек дүние, кей ретте мағына жуықтығы болғанмен, бұлардың арасына теңдестік белгісін қоюға болмайтынын ескөртеді. ФЕ-ге тиісті белгілердің ешңайсысы да сөз категориясынан толық түрде ұшырамайды; керісінше,
сөз бойындағы қасиеттердің ешбірі де толығынан ФЕ саласынан кездеспейді.
Баскаша айтканда, мағына түтастығы, тіркес тиянақтылығы, қолдану тиянақтылығы тәрізділер — ФЕ-нің еншісіндегі белгілер. АЭлай болса, «лезде» деген кәзді ашыпжұтғанша, «ңорыңты» деген жүрегі ұшты болып Ф Е мен с ө з іліктес келуін
қалай түсінеміз? Көп жағдайда осы іспеттес мағына «сәйкестігі» байқалып отырады. Солай бола тұра бұл «сәйкестік» толық балама бола алмайды: «лезде», «қорықты» сөздерінде ФЕ-лерге тән экспрессии өң жоі{. Сол сияқты сырттай, жай тіркес
іспеттес болып көрінген сүмбіл шаш дегенді «қара шаш», асцар тау дегенді «биік
тау», цыпша бел дегенді «жіңішке бел» деп, теңдей түсер құбылыс екен деуге болмайды. Осындағы тырнақпіамен ңоршалған сөздер еркіи тіркеске жатады, демек
«ңара», «биік», «жіңішке» дегендер сүмбіл, асцар, цыпшаларға тольщ балама (экви
валент) болып тұрган жоқ. Сондықтан курсивпен көрсетілген тіркестерді фразеологизмдер деп есептеу керек. Екіншіден, бұл ФЕ ішіне енген компоненттерде өз ара
дағдылы, тіркес тиянақтылығы анык көрініп тұр: сүмбіл, асцар, цыпша кез келген
сөзге жанаса бермейді. Ал бұларға «сәйкестерді» өңге ңыруар сөздердің көгеніне
байлай беруге әбден болады.
ФЕ-нің әр қилы басңа (үш, одан да көп компонентті) типтерінің ңайсыбірі
болса да жеке сөз табиғатынан тыс тұрады. Келтірген мысалдан да, ұлан-ғайыр
өзге фактілерден де туар басты ңорытынды: «сөз» дегенді көптеген зерттеуійілер
б ү т і н б і т і м д і (цельнооформленный), «фразеологизм» дегенді б ө л е к б і т і м д і (раздельнооформленный) деп есептейді. Осы концепдияны і$азаі{ тілі фактілері
де ңұптайды.
Жеке сөз өздігінен барлық жағдайда ауыс, бейнелі мағынада жұмсалуы
міндет емес (басқаша айтқанда, сөздің бұл жөнде факультатив ңабілеті бар да, бірақ
оның әрдәйім сырттай көрінуі басты шарт емес). Ал, фразеологизмнің бейнелі (дәлірек айтңанда, туынды) магынада жұмсалуы — өн бойы кездесер ңағида. ФЕ (ф.
т ү й д е к те, ф. т і р к е с те) туынды мағынаны білдіреді де, сөз т ү б і р мағынаны білдіреді. Осыдан шығатын тагы бір түйін: ФЕ мен сөз бір-біріне б а л а м а л ы қ б а й л а н ы с т а емес, ж а н а м а л ы қ ң а т ы с т а болады деген топшылауды колдаймыз. Яғни белгілі бір ФЕ-нің ішіндегі сөздердің бірде-бірі дербес
мағынаның референті бола алмайды. Басқаша айтқанда ФЕ құрамындағы белгілі
бір компонент дербес мағынаны білдіре алмайды. Ал, жеке сөз өзінің референттік
ңасиетін сақтамауы мүмкін емес. Осыдан келіп, біраз ғалымдар ФЕ-нің мағынасын
ф р а з е о л о г и я л ы ң м а ғ ы н а деп, сөз, еркін тіркес мағынасын л е к с и к а лык; м а ғ ы н а деп атауды лайық көреді. Бұған келтірер үлкен дәлел: ФЕ тікелей мағынада емес, туынды мағынада ғана жүмсалады. Біздің ойымызша, сөз бен
ФЕ-нің, ФЕ мен мақал-мәтелдің, ФЕ мен еркін тіркестің «синтаксистік қызметі»
дегеніміз тәрізді олардың өзара «лексігкалық ерекшелігі» деп те айтуға әбден болатын сияңты. Сондықтан терминді дәл осы тұста ңұбылтңаннан ұтарымыз аз.
ФЕ кей жагдайда анда-санда қос сөзге, біріккен сөзге айналып кетуі де мүмкін. Мұның басты екі себебі бар: біріншіден, толың компоненттер десемантизацияға
ұшырайды (мыс.: цара + пайым— царапайым, кеш-\-цүрым — кешцүрым, баса + көктеу = баса-көктеу, ада + жүда = ада-жүда), екіншіден, бір тұтас акцентуацияға ие
болады (мыс.: ара-\-салмац = арасалмац, бір + тектілік = біртектілік, бір + сыдырғы —
= бірсыдырғы, арца + басы = арца-басы). Осының салдарынан баз уақыт кей ФЕ
универбация жолымен өзінің бастапқы тұрқынан да айрылып ңалады (мэселен,
алла разы болсын дегенді өзгертіп, алдыразы болсын тұлғасында айта береміз; еркін
тіркес негізінде жасалған «қыстың күні», «алып кет», «алып кел» дегендер «ңыстыгүні», «әкет», «әкел» болуына назар аударыңыз).
Сөзді бөле қарау дегенді бөліп тастау деп түсінбесек керек. Өйткені кей фразеологизмдердің ішіндегі сөздер өз лексикалық мағынасынан ыңғайына карай бірде
түгел, бірде жартылай, әнтек айрылып қалады дедік. Түрлі ярус құбылыстары бірбіріне жанамалы түрде (изоморфизм ретінде) қолданылады. Демек, изоморфизмді
ңұбылыс фразеологизмдердің өз ішінен емес, бөлек ярустан кездесіп отырады. Бұлай етпеген күнде сөз бен фразеологизмнің релеванттьщ, бас белгісін жоққа шығарамыз. ЯСоғарыда айтқан жанамалы ңатысты баламалы байланыспен шатастырып
аламыз. Бұл екеуінің фразеологизм мен сөздің семантикасында да, стилистикалың,
синонимдік табиғатында да (сырт тұлға жағындағы айырма екі бастан түсінікті)
елеулі ерекшеліктер бар. Мынаған тағы бір көңіл бөлелікші: аузын ашпады деген
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«үндемеді» ғана емес, «мүлде үндемеді» ; мыңғырған мал — «көп мал» ғака емес,
«мейлінше көп мал»; цас дұшпан—«үлкен жау» ғана емес, «қан құйлы жау» ;
цүлан жортпас, цүс үшпас дала — жай ғана «дала» емес, «ңұлазыған цу дала»
мәнінде айтылып тұр. Сол сияқты мына мысалға да құлаң түріңізші: үлың үяға,
цызың цияга; жүзіктің көзінен өтер сүлу; ай десе аузы, күн десе көзі бар; цүралайды көзге атцан; төбеңнен қүй цаздым ба\ тоғыз (тоцсан) жолдьің торабы■ көсегец көгеріп, өркенің өссін; алалы жылцы, ацтылы цой, т. б. Осы фразеологизмдер
тиісінше «үрім-бұтаңты бол», «сұлу», «мерген», «азап бердім бе», «күллі жолдың
түйіні», «барлық мал» сияқты мағыналар ФЕ-лердің берер ұғымына түгел сэйкес
деуге болмайды. Олай болса, барлығын (сөзді де, сөз емес единицаларды да) үйіптөгіп, бір өлшеммен өлшеп, бір желіге тіркей салуға болмайды. ФЕ-лерді алып
келіп сөзге телу, демек, еркін тіркес үйіріне айдап салу, тілдің цұрылыс материалы
деп тануға да болмайды.
Ңазаң т. б. түркі тілдерінде етістіктің аналитикалык түрлері өте көп. Бұлардыц едәуірі есім сөз бен көмекші етістіктен тұрады. Мұндағы басы ашық мәселе:
егер е с і м + е т і с т і к үлгісінде келген тіркес туынды, яғни экспрессив мәнде
келсе, фразеологизм болады да, тікелей мәнде келсе, ФЕ шеңберінен тыс тұрады.
«Елін сағынды», «көзі көрмеді», «жүрегі ңысылды» дегендер еркін тіркес тобына
жатады да, «ел биледі», «көзі тиді», «жүрегі қыжынады» сияқтылар тиянаңты тіркеске енеді. Сол сиякты «шәкірт болды», «жария етті» деген тікелей, «адам болды»,
«паш етті» — туынды мәнде жұмсалып түр. Сайып келгенде, фразеологизм өз
алдына дербес пәннің (фразеологияның) ңарауына енеді де, сөз бөлек салалардың
(лексикология мен грамматиканың) царауында болады. Еркін тіркес сыңарлары өз
ара меңгеру, қабысу, қиысу, т. б. жолымен байлаьысады. Сырттай қарағанда ФЕ
сыңарларының байланысу жолы туралы да осыны айтуға болады. Синтаксистік
амал-тәсілдер тұраңты, еркін тізбектерге ортаң жол. Дегенмен фразеологизмдердің
жеке сөзге жуықтығын тек шарт-шамамен ғана бағдарлау жөн.

Фразеологизм және маңал-мәтел
Тілдегі маңал-мәтелдер де тұрақты сөз тіркесіне жатады. Бірац, барынша тар
ұғымда алынатын ФЕ-лер мен мақал-мәтелдердің арасында үлкен айырым бар. Маңал мен мәтел ФЕ-ден өзінің сөз ңолданыс, мағыналың жағынан ерекшеленіп тұра
ды. Ішкі мазмұны, сыртқы түрі жағынан яғни өздерінің семантикасы, грамматикалык ңұрылысы жағынан мақал-мәтелдің ФЕ-ден елеулі айырмашылығы бар. ФЕ-ге
кейбір ұқсастықтары бола тұроа да, мацал-мәтел сөз саптаудың дербес түрі болып
есептеледі. Демек, олардың өздеріне тән лексика-семантикалың, грамматикастильдік ерекше (релеванттық) белгілері бар. Сол ФЕ-лердің бір саласы —
ф. түйдекке тэн белгілерді ңысқаша былай тұжырымдауға болады: ф. түйдек, жоғарыда айтқандай, құрамындағы элементтері іштей кірігіп, жеке компоненттердің
семантикасына тікелей ңатысы жоқ, тұтасңан бір шоқ мағына береді; ф. түйдектің
едәуір бөлегі, көбіне, екі-үш элементтен тұрады; ф. түйдек акцентуация жағынан
біркелкі келеді. Бұл топтағы ФЕ-лердің басым көпшілігі, әсіресе екі компоненттісі,
интонациялык, бірлікте болады да бір-ақ екпінге бағынады.
Белгілі бір фразеологизмнің (көбіне, ф. тіркестің) мағынасы сыртңы тұлғаға
мүлдем ңалыс деуге болмайды. ФЕ мен мақал-мәтел бір-бірінен өздерінің мазмұны
жагынан да, сыртқы тұлғасы жағынан да сараланып тұрады. Мазмұны жағынан
маңал мен мәтел атаулының дені игі ңасиеттерге үндеу, уағыз-өсиет сипатында
болатыны мэлім. Мақал-мәтел нақылға, жөн сілтеуге ойысса, ФЕ-лер тек атауыш —
бейнелеу мәнде келеді. Осы себепті де, мақал мен мэтел синтаксистік жағынан
ФЕ-ге царағанда анағұрлым күрделі. Мацал-мәтел каншалыкты ауыс мағынада
қолданылганмен, кұрамындағы сөздері өзінің негізгі лексикалық мағыналарынан
айрылып калу касиеті белек. Осы ерекшелігіне байланысты тіл процесінде ФЕ мен
маңал-мәтел әр түрлі тәсілде ңолданылады. Бірер иллюстрация: «өте тез, шапшаңдықты» білдіретін қас пен көздің арасында деген ФЕ акцентуациясы жағынан екі
ритмдік (ырғаңтық) топқа бөлінеді: нас пен көздіңі/арасында немесе цас пен//көздің
арасында.
Ңұрамындағы жеке бөлшектері өзгеше бір лексика-грамматикалың парал
лелизм түрінде келген ФЕ де осы қатарга цосылады. Сүтпен еніп, сүйекке сіңген
деген тіркесте мағына тұтастығын бүзбайтын жарыспалы екі топ бар: а) сүтпен еніп, ә) сүйекке сіңіп. Параллель топтар өз ішінен тағы да қүрама элементтерге
бөлінген. Солардың жетекші екі топ компоненттерінің грамматикалық тұлғалары
біркелкі келіп, әрбір параллель топтың акцентуациялық-ритмикалыц дербестігі сақталған.
ФЕ кұрамындағы сөздердің санына келетін болсац, олардың бұл ретте тым
шектеулі екенін (макал-мәтелдермен салыстырғанда) ерекше атап өту цажет.
Тонның ішкі бауындай («ашына, жақын»), ауыз жаласу («ниеттее»), бос белбеу («тоғышар» немесе «икемсіз, салақ»), ашыц ауыз («аңғал, аңқау»), ашыц цол
(«мырза, жомарт»), жүлдызы царсы («өш, араз»), санын соғып цалу немесе бармағын
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тістеу («өкіну»), салы суға кету («еңсесі түсу») тәрізді ФЕ-лер ең көп айтылатын
типке жатады. Бұдан біз фразеологизмдер екі немесе үш компоненттен құралатындығын көріп отырмыз. Ал мақал мен мәтелдердің бәрі бірдей бұл іспеттес болып
келе бермейді. Мәтел өзінің кұрамы жағынан маңалдан гөрі ФЕ-ге жуың тұрады.
Мәтелдің бұл ерекшелігі, сірә, оның мағынасына байланысты болу керек. Едәуір
зерттеушілердің пікірінше, мәтел белгілі бір ұғымды меңзеп атаса, маңал сол
ұғымның өзін тікелей білдіреді. Орыс халқы «мәтел — гүл, маңал — жеміс» деп,
тауып айтқан. Маңал-мәтелде ұғымнан гөрі кесек ой басым жатады. Сондыктан да
бұлар сырт тұрңы жағынан сөйлем түрінде келеді деген концепдияны қолдау орынды Мақал-мәтелдің ішінара ортақ, айырым ңасиеттерін, тұлга, мағыналық классификациясын, дыбыс үйлесімдерін, оларда кездесетін ңайсыбір сөздердің термши, өзге тілдер әсерімен жасалғандарын, әдеби тіл жүйесіндегі орнын, т. б. үңіле
зерттеу де,— басты міндеттердің бірі. ФЕ-лер мен маңал-мәтелдердің ара қатынасы
жайында мыналарды да айтуға болар еді. Фразеологизмдердің (ең алдымен ф. түйдөктердің) басңа құбылыстарға дараганда, окшау ерекшелігі бар екендігін ескеруіміз керек. Бірнеше сөздің тобы ФЕ болу үшін өзгеше бір тілдік ситуация кажет
тәрізді. Бір тілден екінші тілге сөзбе-сөз аударып алынуға тиісті (лингвистикалық
калька) сөздерді еске алмаганда, ФЕ әсіресе ф. түйдек маңал-мәтел, жұмбақ сияңты
тезбе-тез жасала ңоятын құбылыс емес. Өйткені', мәселен, идиомның (ф. түйдектің)
шеңберіне енген сөз десемантизацияға ұшырап, өзінің тікелей мағынасынан айырылуы үшін, белгілі бір мерзімдік, әрі тіл дәстүріне лайық ерекше шарт керек сияңты.
Әр тілдің өзіне тән ФЕ-лері болу үшін бұдан басда сол тілге ие хальщтың салтсана, эдет-ғұрып, тұрмыс-күйі, мәдени дэрежесі де негізгі орын тебе алатындығы
өзінен-өзі белгілі. Тілдің і;ат-кабат өзге салаларына ортақ осы факторлардың сөйлеу процесінде әр ңырынан аңғарылуы — қызың мәселе.
Кейбір макал-мәтелді заманның ағымына ңарай өзгертіп айту, я тыңнан жаңа
маңал шығару сөздердің идиом болуынан анағұрлым оңай. Заманның наңтылы бір
тілегіне сай шыққан маңалдар толып жатыр. Бұған мысал ретінде казақ әдебиетінің кемеңгері Абайдың, тағы басқа ой иелерінің макал болып кеткен наңыл сөздерінен көптеп мыоал келтіруге болады. Бұл — зркімге де белгілі нарсе. Тек мынаны
атап кетейік: Әдет — эдет емес, жөн эдет деген мақал түркі тілдерінде араб жазуынан жаңа латын жазуына көшерде жиі колданыла бастады. Бұдан келіп, біз ФЕ-лер
заманнан тыс, әлеуметтік ортадан тыс, бейтарап жасала береді дегелі отырғанымыз жок. Маңал тәрізді тізбектер — «кешегі» күннің жемісі, бұлар түгелімен бертінде шыңқан мұра дегіміз де келіп отырған жоқ. Ңазақ тілі өз алдына дербес тіл
болғаннан бері карай келе жатқан маңал-мәтел өте көп. Мақал-мәтелдер сан жағынан да, сапасы, көркемдігі, тапқырлығы жагынан да бір ғажайып құбылыс екені
әркімге аян. Біздің айтайық дегеніміз: сөздер белгілі бір лингвистикалық дәстурге
ие болып, фразеологнялык дәрежеге жету үшін, ол сөздер сол белгілі фразеологизмге тән ңасиетке ие болуы керек. Белгілі топтағы сөздер, баска тізбектерге ңарағанда, басынан көп уақыт, біраз дәуірді өткізіп барып қана ФЕ дәрежесіне келе
алады. Мекен, мезгіл факторы көп ңұбылысқа ортаң екені рас. Сол ортак, ңасиет
тілдің ерек бір ішкі заңдарына ұласа барып, ФЕ категориясы пайда болары хаң.
ФЕ-нің кей типтері үшін сөздің туынды мағынада ңолданылуы ғана емес, сөздің «абстрактыланып» десемантизацияға ұшырауы шарт. Біраң, ол (компонент сөз)
формант (қосымша) дәрежесінен, әрине, алшад тұрады. «Қас пен көздің арасында
ңайда кетіп қалды» дегендегі цас пен көздің арасында деген — фразеологизм. Ал,
«сен көзіңді ашып, жұмып тұрғанда жұрт барар жеріне жетіп қалды» дегендегі
кәзіңді ашып, жүмып тұрғанда дәл осы контексте фразеологизм бола алмайды.
Немесе: «Матайдың сөзінің басы таудай болоа да, аяғы сиыр құйымшаңтанып келіп,
ңылдай болып кетті» (М. Әуезов, «Ецлік-Кебек») дегендегі си-ыр щгйымшацтанып
деген де — фразеологизм. Түйе үстінен сирац үйтті; түлен түртіп отыр; цара цылды
цак жарып (цара цылды кырык тілітг); сыр суы сирағынан (сыр суы жұлығьінан),
төбецнен кұй казып отырғаным жоқ сиякты сөз тізбектері де ФЕ болып есептеледі.
Бұл фразеологизмдердің вай-қайсысын болса да ертеден келе жатдан, ғасырлар боны осы ңалпында ауызекі тілде айтылып, бертін келе әдеби тілімізге (жалпы
жазба әдебиетке) де еніп, ұрпақтан ұрпаққа көшкен, туынды мағынада қолданылатын айрьщша сөз топтары деп түсіыуіміз керек. Оларды дәуір-дәуірге бөліп топтастыру қандай қиын болса, қолма-қол ФЕ жасай салу, тыңнан мұндай жаңа сөз тізбектерін тугызу да сондай киын. Сондыңтан «мына фразеологизм XV не XIX ғасырда шыкқан, пәлен идиомдарды ана жазушы шығарған, мына біреулері — осы заманның жемісі» — деп айтуга тіпті де болмайды.
Ңорыта келгенде, мақал мен мәтелдің өздеріне тән айырым белгілері болады,
сондыңтан да олар тіл жүйесінен өзіне сай орын тебеді.1
1 Бүл жөнде біз В. П. Жуковтың пікірін ңолдаймыз. Ол автордың «Словарь
русских пословиц и поговорок» (М., 1967) атты кітабын қараңыз. Сөз орайы кел
генде айта кетелік: осы тақылетті казақша паремиологиялың сөздік жасаудың толгағы жеткен мәселе екенін ескерте өтеміз.
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Маңал-мәтел мен ФЕ-лерді сырттай жақындастыратын белгілер де бар дедік.
Мақал-мәтелдің ФЕ-ге ұңсастығы ең алдымен компоненттер тұраңтылығынан көрінеді: маңал-мвтел компоненттерінің де орнын ауыстыруга әсте болмайды. Едәуір
зерттеушілер осы жағдайды еске ала отырып, мақал-мәтелді тіпті фразеология аясына енгізуді маңұл кереді. Бұл концепцияны қостауға болмайды.
Бір көңіл аударарлық нәрсе — макал мен мәтел синтаксистік жагынан болсын, морфологиялың жагынан болсын, сол баз баяғы бір калпында құбылмай, өзгеріссіз қолданылады. Айталык, есім, етістік тұлғасындагы: көп білсең де, көптен
артыц білмейсің; жаман туғаның болғанша, жацсы жолдасың болсын тәріздес мақалдар айтылудағы синтаксистік, стилистикалың түс-таңбасына (атап айтқанда «де»
етістігімен келетіндігіне) байланысты тілде ешбір өзгеріссіз, штамп түрінде қолданылады. Тар магынадагы фразеологиялық единидалар (ФЕ-лер) бұл ережеден ауытңып кетеді. Мәселен, есім мен етістіктен жасалған ФЕ-лердегі жеке сөздерді түрлендіруге әбден болады. Мұндайда тіркестегі сөздер контекстің әуенімен морфологиялық өзгерістерге ұшырайды. Демек, оларға әр алуан қосымшалар (жалғау, жүрнақтар) жалгап, ңұбылта беруге болады. Мысалы, беті цайтып цалды, жүрек жалғап
алды деген ФЕ-лерге түрлі тәуелдік, жіктік жалғауларын жалгап, тұлғаларын
өзгерте айтуға болады (бетім цайтып цалды, жүрегін жалғап алды т. б.).

Фразеологиялың түйдек пен фразеологиялық тіркес
Ңазақ тілінде, барлың басқа тілдердегі сияқты, ф. түйдек емес (идиом емес)
фразеологизмдер орасан кеп. Бұлар да идиом секілді орын тәртібі жагынан тұрақты. Біраң, магынаның тасалану, тас^ланбауы, яғни ңұрамындагы сөздері өзінің
тура мағынасын сақтауы, сақтамауы жагынан ф. түйдектің ф. тіркестен елеулі айырмасы бар. Олар жаііында ңысңаша жогарыда айтылды.
Бұл екеуі де белгілі сөз тізбектері: түйдек тобындағы сөздер өзінің жеке тұрғандагы негізгі мағынасынан айрылып қалады да, өзара жымдасып, бір ғана негізгі
фразалық магынаны білдіреді. Басқаша айтқанда, түйдек ішіндегі компоненттер өзінің бастапңы лексикалық формасы мен семантикалық қасиетін жоғалтады да,
сырт сиқын ғана саңтайды. Сөйтіп, оның компоненттері ширала келе, негізгі бір
кесек, фразеологиялық единица болады. Синтаксистік кызметі де — бір тұтас: көбіне дерлік, сөйлемнің наңтылы бір ғана мүшесі дәрежесінде жұмсалады. Ф. түйдектің беретін мағынасы оның жеке сьщарларынан шығатын мағынамен байланыспауына бірер мысал: кабырғаңмен кеңес; жүрек жалғадьі; кырғи цабац болдьг,
тонкың ішкі бауындай. Қабырғаңмен кеңес дегеннің мағыыасы «қабырға», «кеңес»
деген сөздердің тікелей мағывасынан туып отырған жок (мұның беретін ұғымы
«ойлан», «асьщпай-саспай ойлан»), не болмаса жүрек жалғады (мағынасы «азынаулақ ас ауыз тию», «жеңіл-желпі тамақ ішіп алу»); қырғи кабац болды (мүның
магынасы «араздасу», «өкпелесу», «кырын қарау»); тонның ішкі бауындай. («өте
тату», «жең ұшынан жалғасдан», «әкей-үкей»). Осындағы келтірілген әрбір түйдек
сьщарлары тұтасып барып қана, өзара бір шоқ жаңа мағына туғызып тұр. Түйдек
ішіндегі элементтеріне қарай талдау жасап, бірін екіншісінен жырып алуға бол
майды.
Ал, ф. тіркес ішіндегі сөздер негізгі мағынасынан жарым-жартылай гана
айрылып калады. Мысалы: белін цынай буынды, ата жолын цуды, егіліп жылады,
шалқар көл, жосадай цан, мидай дала.
Сөздердің ф. түйдек тобы болсын, ф. тіркес тобы болсын, екеуіне де ортақ
ңасиет — тиянацтылық. Бұл екеуінің де компоненттері өзара бекем орынға, белгілі
тәртіпке ие болуы шарт; компоненттер бөтен сөздерге жанаспай, олардан бойын
аулақ салып, өзінің арнаулы сөздерімен үйірлес келеді. Демек, «егіліп» дегенді
«жылады» дегеннің алдына қоюға болады, «ңынай» деген сөз «буынды» деген сөзбен жанаса алады. Сол сыкылды цырғи. цабац болды, цырыц пышац болды, ак түйенің царны жарылды, жауырды жаба тоцыды, менің сағым сынды деген тізбектердегі
компоненттер де осы сипаттас. Әсіресе, соңғы екі ФЕ-нің компоненттері өзара тығыз
байланысты: «тоңы» деген етістік тек осы тізбектегі сөздермен гана («жауырды жаба
тоқыды») жанаса алады; сағьім сынды дегендегі «саң» сөзі де «сынды» етістігімен
гана жанаса алады.
Ф. т ү й д е к пен ф. т і р к е с к е тілдегі қолданылу сәтіне ңарай бағзы уакыт
біріиіц орнына бірі жүріп, ауысып отырады. Бұл екеуінің кей ретте шегін белгілеп,
ажыратып алудың өзі қиын. Мәселен: күлін көкке ұшырды, жермен-жексен болды,
жерден жеті цоян тауыті алғандай цуанды, салы суға кетіп отыр, санын соғып цалды
(бармағын шайнап цалды), тебе шашы тік турды деген тізбектердің бәрі де бейнелі
(дәлірек айтңанда, туынды) мағынага ие болып тұр. Мұндағы жермен-жексен болды
дегендегі «жексен» сөзі парсы тілінде «бірдей», «тегіс» деген магынаны білдіреді,
ягни «жер бетімен бірдей етті» («көзін жоғалтты, ңұртты») деген магынаны беріп
тұр. Санын соғып цалды деген тізбектің магынасы да метафоралық мағына («өкінді,
күйінді, қапыда қалды»); жерден жеті цоян тауып алғандай цуанды деген екінші —
жіанама, туынды мағына беріп тұр. Сол сыкылды салы суға кетіп отыр дегенді де
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басңа мағынада ңолданып отырмыз. Егер де бұл сөздерді «салының суға кетуі» мағынасында тікелей түсінсек, ФЕ бола алмайды.
ФЕ-лерді сөздердің қалыс лөксикада жеке тұргандагы мағынасымен түсінетін
болоақ, бұлар ңарапайым сөз болып кетеді, не магынасыз, мәнсіз, бірдеңе болып шығады. Айталық, цол көтерді деген сөзді ыңғайына ңарай (контекстегі ңолданылуына
қарай) тікелей мағынасында да, туынды магынасында да айтуға болады. «Біз жолжөнекей өтіп бара жатқан машинаға ңол көтердік» десек, мұндағы цол көтердік өзінің тікелей мағынасында айтылып тұр; біз оны жацтап кол көтердік десек, мұндағы
тізбек жанама мағынада айтылып тұр. Ал жүрек жалғап алайыц, мойнына су цұйылып отыр, бетіне цара күйе жағылды, бит іиіегіне цан цүйып отыр, бір тарының
цауызыпа сыйғызды, бүйрегі бұрды, су жүрек, сары ізіне иіөп салып отыр деген тізбектерді сөздердің тура мағынасымен айтып отырғанымыз жок. Сол себептен бүл тізбектерді құрап тұрған жеке элементтердің мағынасы осы тұрған ңалпында дербес
референтгік мағына бола алмайды. Сондықтан екі немесе бірнеше сөздің түйісіп келіп, ф. т ү й д е к болуы үшін, ол компоненттердің өзара байланысынан туатын
мағынадан мүлдем басқа айтылуы керек. Сөйтіп, ф. т ү й д е к пен ф. т і р к е ст і ң өз ара айырмасы бұл екеуінің құрамындағы компоненгтерінің дара колданылған
күйдегі негізгі (тікелей) мағынасынан айрылу, айрылмау дөрежесінен көрінеді.
Егерде ф. т ү й д е к, ф. т і р к е с сөздер «трансформация» өзгерістері нәтижесінде пайда болады десек, осыдан туар тағы бір ерекшелікті байқаймыз. Ол —
ФЕ-лерді өзге (құрылымы бөлек) тілге аудару мэселесі. Бұл жөндегі практикада белгілі бір сөйлем ішіндегі сөздің алдымен лексикалык мағынасын есте тұтамьіз. Осы
тұрғыдан пайымдасақ, балама (эквивалент) деген мен теңдес (адекват) дегеннің ара
салмағын ажырата карау мақұл. Мэселен, «палец о палец не ударить» сияі;тыны екі
цолын цусырып отыру деп аударуды әркім-ақ қолдайтын болар. Осы ізбен «слона-то
не приметили» дегенді кермес пілді де кермес демей кермес түйені де кермес деген
анағұрлым ұтымды емес пе? Олай болса, «делать из мухи слона» дегенді түймедейді
түйедей ету десек, кім күмән келтіреді?
Сөздің қыскасы, бұл жайлы проблемалар қыруар. Филологтардың назарынан
тыс ңалмайтын мәселе — осы аудару принциптері мен практикасы. Қорыта айтқанда,
тиянаңты тізбек әрдайым фразеологизм бола бермейді, ал фразеологизм тиянаңты
тізбек болмасқа шарасы жоқ.

Фразеологизмнің кейбір стильдік ерекшеліістері
і Ңазақ тіліндегі сан алуан тізбектер нақты қолдану ретіне қарай бірде фразео
логизм, бірде еркін тіркес реңкінде келе береді. Мысалы, көз цырын салды деген
тіркесті сөз ішінде, ауыц-ауыц көз цыръм салып цойып отырды дейтін болсаң, еркін
тіркес болады да, балама көз цырыңды сала жүр десек, тұраңты тіркес боп шығады.
Сол сияқты бармағын тістеді дегеннің тура мағынасы «саусақты ауызга салып тістеді» болоа, ауыс мағынасы —«катты ежінді», «опық жеді; мұзға отырып калды дегендердің де беретін негізгі, тура мағыналарынан басқа, «алданып ңалды», «құр алаңан
қалды» деген сияқты ауыс мағыналары бар.
Еркін тіркестер үнемі экспрессив мағына бере бермейді. Белгілі бір тізбектің
әрбір мүпіесі кез келген басңа бір сөзбен емін-еркін жалғаса келе, әр алуан лексикаграмматикалың тұлғаларға ие болады. Басқаша айтқанда, еркін тіркес сөйлеу
процесінде қатаң меже дегенді білмейді. Өз маңындағы басңа сөздермен қарым-ңатынасда түсіп, лексика-семантикалык және стилистикальщ түрғыдан ясаңғырып отырады. Тұраңты тіркес ішіндегі сөздер бұлайша «еркін» қимылдай алмайды; сөздің
лексика-грамматикалык, өрісі «табиғаты жалңы» тіркеске тәуелді болады. Сөз
тізбектері өзгеше бір лексика-грамматикалык «калыпңа» түсіп, осы тұлғада тұрып
каиа белгілі бір семантика-стилистикалың қызмет аткарады. Алайда семантика-стилистикалық жағы «жіліктің майлы басы» екен деп тұл«ырым жасауға болмайды. Тұраңты сөз тіркэсінің грамматикалык тұлгасы мен дыбысталу жағына мэн бермеу
әбестік болар еді. Вұлардьщ бәрі де өз ара бір-бірімен байланысңан, бірінсіз екіншісі
өмір сүре алмайтын ңұбылыстар.
Ңоғам, тіл иесі — халық нақты өмір сырын, шынын тіл арқылы біледі. Ана тілінің тағдырына, өткен-кеткеніне, болашағына немкұрайды ңарамайды. Халық жүйесін тауып сөйлеуді маңұл көреді. Сөзді, сөйлемді орынды ңолдануды ұнатады. Сөз
мағынасын, сөйлем сазын, қат-ңабат еркін, тиянақты сөз тіркестерін, мақал-мәтелдерді халык сұрыптап, өз ой елегінен, өмір талңысынан өткізіп отырады. Мол тіл ңазынасының бір алуаны—фразеологизмдердің жалпы тіл жүйесіндегі орнын сөз еткенде,
ең алдымен олардың стилистикалык ңызметі көзге түседі. Бұл түсінікті де. Некенсаяқ кездесер бірді-екілі фразеологизмдерді есептемегенде, тиянақты тізбектердің
бэрі дерлік өзгеше стиль қызметін атқарады десек, цателеспейміз.
Біз сөз етіп отырған фразеологизмдердің жалпы тіл жүйесіндегі ролі, сөйлеу
процесіндегі атңарар қызметі, көп жағдайда осы стильге ойысып отырады. Осының
нәтижесінде сөз, сөз тіркестері, сөйлем өрісі кеңейіп отырады. Сөйлеушінің айтпақ
болган ойы айқындалып отырады. Тыңдаушы мен оңырман қауымға жатық та түсі-
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нікті болу үшін фразеологизмді сөйлеуші не жазушы стиль жағынан әр саққа жүгіртіп, шебер қолдануға тырысады.
ФЕ-лердің сан салалы типтерін орынды ңолданғанда ғана сөйлем сазына, тіл
жүйесіне, сөйлеу практикасына нұңсан келмейтін болады. Мысқыл-кекесін болсын,
налу-жабырқау болсын, алғыс-каргыс, т. б. болсын,— бәрі де фразеологизмдерді ше
бер қолданудан келіп шығатын ңұбылыстар. Әзіл-оспақ, ойнақы қалжың тұсында
кей фразеологизмді тұспалдап, екі ұшты мән беру де әредік кездесіп қалады. Мәселен, (пәленшенің) цүлағына алтын сырға тіркесін оңтайына ңарай олай да, былай да
ңолдана беруге болады: мұның «есітпей-ақ қойсын», «тыңдамай-аң қойсын» деген
мағынасына ңайшы келер жайт та кездесіп ңалады. Ңұрдас кісілер: «Мен саған бір
әңгіме айтпаң болып келдім, келіншегіңнің цүлағына алтын сырға» дегенді мысқыл
ретінде керісінше де ңолдана береді.
Стильдік функцияда аса ойнақы мәнде қолданатын үлкен бір арна,— ол синонимдер. Бұл қасиет мақал-мәтелдерден де жиі кездеседі. Ауыз әдебиетінде астыңғы
ерні жер тіреп, үстіңгі ерні көк тіреп (аяғымен жер тіреп, маңдайымен көк тіреп)
сияқты әсірелеу әркімге-ақ мәлім. Сол сияңты, ашуы жауған цардай, шөккен нардай
немесе ацылы балцаш, ашуы дүлей. ФЕ саласынан «жыраң жер, қиыр шет» ұғымын
ит өлген жер, ит аркасы цаян, ит жеккен (жер), көз кермес, күлац естімес жер; «па
ракор», «жалмауызды» аякты аяғымен, шанакты шанағьімен жалмады немесе түйені
түгімен жүтты; «татулыңты» арасы майлы цасыцтай (арасынан цыл өтпейді) немесе
тонның ішкі, бауындай; «өр көкірек адамды» деміне (кеудесіне) нан пісіріп, көзін
шел басыті, аяғын алшаң басып деп айта береміз. Ой жүгіртіп ңарасаңыз әр синонимді фразеологизмнің аздап болса да өз бояу-сыры бар. Синонимнің теориясында бұл
мәселенің басы ашың: түгелімен бір-біріне жүз процент сәйкес келер синонимдер
жоқ есебі. Дәлме-дәл сәйкестікті көздесек, синонимия дегеннің тілге еш қажеті де
болмас еді.
Фразеологизмді стильдік тұрғыдан пайдаланудың бір ұшығы сөзді мәнерлеп
сөйлеуге байланысып жатыр. Тілде сирек кездесетін, көнерген сөздің өзін де баз
уакыт ңұйңылжыта, ңыбын таба қолдану да осы стильдік тәсілге апарып соғады.
Аузын айға білеген деген әсірелеудің, атау-кереңді іш деген карғыстың, үлыц болсаң,
кішік бол тәрізді наңылдың, жүмырткадан жүн кырыццан (цу бастан цуырдац ет алған немесз иттен де бір сүйек царыздар) деген кекесіннің сыр-сипаты стильдік функ
цияда жатыр. Стиль өлгенді тірілтіп, өшкенді жандыратын дүние десе де болады.
Бір кызығы: фразеологизмнің денін көркем шығарма (соның ішінде фельетонда) жиі
ңолдану кездейсоқ емес. Тура мағыналы ғылыми өдебиетте мұндай сөз қолданыс
үрдісі атымен жок десе де болады. Ажуа, мыскыл бар жерге стильдік әдіс эмпейжәмпей үйлесе кетеді. Аналогия, сырт пішінді де өз орнында стильдік тәсіл мән-мәнісімен икемдеп те жібереді, «өзінің өзгеріссіз күйінде» дегенді жағымды мән бере
цаз цалпында десе, күйкі, жағымсыз мән бергісі келсе, таз цалпында деп, оп-оңай
антоним жасау дагдысы да жоң емес.
Осы тұста айта кетер тағы бір жайт бар. Сөз тізбегіндегі сөздердің дағдылы
орын тәртібін бұзғаннан стиль үшін келер-кетер зиян жоқ деген пікір — жаңсак пікір. Неге десеңіз, тіл традициясындай мықты орныңқан ңүбылысты коммуникатив
әлемінен табу тым-ақ қиын. Ңиын емее-ау мүмкін емес. Дегенмен, бірер фразеологизмдерде инверсия ңұбылысы қолданылады, ФЕ компоненттерінің орын тәртібіне
өзгеріс енгізіледі. Бұл жағдай неден келіп шыққан? Мұның лингвистикалық «себебі»
де жоқ емес, ол — десемантизация деп ойлаймыз. Сөз мағынасы күңгірттенсе немесе
баска мағынаға көшіп кетсе, орын тәртібін өзгерткеннен мағына ойсырамаса, неге
«трансформация» жасамаймыз деген ой туады '. Совет тұсында өркендеп өскен кен1
1 Ңазақ әдеби тілінің орфографиясы, стилі, аударма принципі, терминология,
тіл мәдениеті туралы газет, журналдарда ауық-ауық айтыс макалалар шығып түрады. Бұл жаксы дәстүр. Осыған байланысты кей фразеологизмдер де әредік сөз больш
тұрады. Бұл да теріс емес. Математикада екіні үшке коссаң да бес, үшті екіге цоссаң да бес болады. Лингвистикада бұл ереже кей жағдайда бұзылып та кетеді: «ми
нус» пен «плюстің» басы қосыла ңалса, соңғысы басым шығады; жаман мен жацсыны екпін, ырғағын тұтастыра айтсаңыз «тым жақсы» болып кетуі ғажап емес. Ал
өзге еркін тіркеске келсеңіз сөз басқа: ол кеше келді— кеше ол келді, ол театрға
барды — театрға ол барды. Осы жерде орнын ауыстырудың лексикалың мағынаға
тиер шарпуы жоц, біраң логикалық екпінге нұқсан келіп түр (инверсия логикалыц
екпінді өзгертіп тұр).
Логикалық екпін табиғаты бөлек тиянакты тіркестерге, кейбір макал-мәтелге
зейін коялықшы: арца еті арша, борбай еті борша; мойны ырғайдай, биті торғайдай; ай десе аузы бар, күн десе көзі бар; аяқты аяғымен, шанакты шанағымен жүтады, т. б. Әр тіркестің жарыспалы сыңарларын бұрын цой, соң қой,— одан «логикалық» желіге нұқсан келмеуі мүмкін. Бірақ, оларды (сыңарларды) ауыстырғанда
өгіз өлмегенмен арба сынуы кәдік. Ғасырлар бойы калыптаскан катаң тәртіпке кол
сұққанда табар пайдамыз жоқ. Жұткан жұтамас деп, «аяңты жалмады» не, «шанаңты жалмады» не деп, ңұйкылжытудан ұтарымыз жоқ. Сол сияңты барар жер, басар
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өрісті ана тіліміздің, әдебиет, мәдениетіміздің тагдыры туралы келелі пікір айтқан
кісілерге әркім де риза. Бұл жерде айтысқа түсу орынсыз. Тек фразеологияның бір
«уақ» мәселесіне ат үсті болса да жолай соғып кеткіміз келеді. Бөлкім, оның стилистикаға қатысы да болар.
Тиянакты тіркестің өн бойы тілдегі, сөйлеудегі өз еншісіне тиер меншік қасиеті — стильдік ерекшелік деп әлденеше рет айттық. Әрбір фразеологизмнің қолдану әлпетін, күллі стильдік қызметтерін толың документация негізінде сипаттап шығу — келешектің жұмысы. Фразеологизмдердің бірер стильдік ңызметін атаудағы
көздеген мақсат жалғыз-ақ: стилистика тіл салаларының (ярустарының) баршасын
орынды пайдалануды көздейді, сез бен сөз тіркестері стиль амалы арңылы екшеліп
отырады, көп жанрлы әдебиетіміздің, дамыған әдеби тіліміздің жан-жақты өрбуіне
көркем сөз шеберлерінің қосары көп. Жанрлардың шыңдалу сыры да көп жағдайда,
осы стильге ұштасып жатады. Әрбір әдеби тілдің нкемді қабілеті, көркемдік қасиетін
білудің бас белгісі, эталоны — осы стильдік ерекшеліктерге тәуелді. Көркем, ғылыми,
т. б. стильдердің саралануы лексика, фразеология, грамматика, фонетика нормалары
орнығуына, ұлт әдеби тілінің шын мэндегі мұңалмас қатынас құралы болуына даңғыл жол ашады. Сондыңтан да жазба әдебиетіміздің, оның ауызекі баламаларының,
неше қилы ситуацияда ңолданылу яіай-жапсарына ңұлак түре отыру, үңіле зерттеу
баршамыздың борышымыз. Фразеологияльщ байлыктың бұл ретте тигізер себі бар.
Бұл байлыңты негізгі лексикалың ңорға жатқызамыз ба, жоқ лексикалық құрамға
жатңызамыз ба деген схоластикалың айтыс-тартыстан гөрі нақтылы фактілер негізінде қонымды қорытынды, теориялың талдау жасау анағұрлым ұтымды. Бірақ бұған
ңарал, фразеологизмдер негізгі сөздік қорға енді, әрі олардың бірі цалмай, қазіргі
тіліміздің грамматикалың ережелеріне дэл келеді деуге осте болмайды. Бұл мәселе
фразеологиялың түйдек, тіркестердің тілде ңаншалыңты жиі сирек қолданылуына,
өмірлік маңызына, жалпы халықтық сипатына, т.б. қарай жеке-жеке анықтала шешілуі тиіс.
Иақты бір тұраңты сөз ңолданыс тэсілі, фразеологиялық мағына томаға-тұйық
бөліне ңаралмай, өз ара байланысты зерттелгені мақұл. Басқа ңұбылысты да ескере
отырған жөн.

Фразеологизм және көнерген сөздер
Ңазіргі тіліміздің нормасы тұрғысынан Караганда фразеологизмдердің кұрамында бірңыдыру лексикалык, грамматикалык архаизмдер кездеседі. Мысалы: шопан ата, ойсыл кара т. б. төрт түлік малдың жоғарыда көрсетілген мифтік лакаптары; сол сиякты катеріңіз жан болсын немесе катер жан болыңьіз (ауызекі тілде цатеріңіз жапбасыи) деген фразеологизм —«алаң болмаңыз, көңіліңізгө еш нарсе алмаңыз» ; кежегесі кейін тартты—«тыңдамадьт», «ңырсықты», «мойны жар бермеді»;
күйсіз күлік жүгірмес — «күйі жок ясүйрік шаба алмас». Осы фразеологиялық тізбектердегі «шопан», «ойсыл», «жан болсын» иемесе «жанбасын», «кежеге», «күлік»
сияқтылар — кенерген сөздер. Олар көнеленіп, лексикалық архаизмгс айналып бара
жатыр.
Ал, бұл тәрізді ерекшелік граммативадан да кездеседі. Мысалы: береген цолым
алаған\ обыр олжа үшін өледі, күншіл күндеумен бүледі. Ңазіргі казак тілінде кездесәтін (көреген кісі, сүзеген бүка, тебеген ат, ңашағаи бие, т. б. салыстырыңыз);
-а + -ғап (алаған, береген), -е + ді (бүледі) форманттарының бұл жерде атқарып тұрған
цызметі грамматиканың қазіргі нормаларына сэйкес емес; түркі тілдерінде -а-Һған
тұлғасы — есімшенің көнеленген көрсеткіші екендігі белгілі; ал, -е + ді болып біткен
тұлға — үшінші жақтың жіктік жалғауы. Соңғы тұлға қззаң тілінің осы күнгі
нормасына әбден сай келе тұра, «бүл» деген өлі лексемаға ерекше тәсілмен тіркелген. Әдетте «бүл» сөзі етіс жұрнаңтарының бірін араға салып барып қолданыладьт
(қараңыз: бүл-дір-е-ді; бүл-ін-е-ді, т. б.)- Бұл сияқты ерекшелік М. Ңашқаридың сөздігінен аның байқалады: ол іэріг түзді—«ол ясерін түзуледі» (II, 16); іағырлығ ат
тауы калмады (бармаған жерім, баспаған тауым жок) деген тіркестің яіайы да со
лай. Дағдылы тіл кұбылысын (біз осы тиянақты тізбектерге жанасқан мәселені айтып
отырмыз) қажет-мұктаяссыз тайғанактатпау керек. Мұндағы бір хауіп: көрінген кісі
өз ырңымен ңүбылта берсе, тіл кадірі болмайды. «Таспен жапалакты ұрса да, жапалакпен тасты ұрса да жапалак өлері» хақ. Солай екен деп, аузы-мүрны цисаймай дегенді, мұрын байғұстың не жазығы бар деп, жұрын-аузы цисаймай десек не болар еді!
«Логика» дегенді кусақ, «жата калып төбелесті» дегенге де мін ңоя аламыз: ясатқаннан кейін қалай төбелеспек, ал төбелесетін болса, неге жатады? Осы әуенмен кете
барсақ, зйелі ұл тапцандай цуанды дегенді «қыз тапқандай...» деп неге айтпаймыз
деген де ой туады, цұлацца үрған танадай дегенді неге талмау, жанды жерін атай
«тұмсыққа үрған танадай» демейміз. Бір жас автор жаңылыс айтты ма, жаңсак айтты ма, оны «құдай» білсін, цызгыштай цорыды дегенді цырғидай цорыды депті. О заман да бұ заман қырғидың қорығанын есіткен адамның ңұлағы керең болар; қырғидың кәсібі — қыру. Мұндай бойлауық мінезге, әрине, тыйым салу керек.
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чыжды— «жауыр ат шыжбыңдады» (II, 16); цө] төладі— «қой төлдеді» (III, 286);
ол атығ кішаді— «ол атын кісендеді» (байлады) (III, 283); ол іаілағда кузаді—
«ол жайлауда күздеді» (күзді жайлауда өткізді) (III, 281), т. б. Демек, жоғарғы
фразеологнзмдегі «бүледі» — көне форма екөндігі шүбә тудырмайды.
Бұл тәрізді грамматикалық архаизмдерді өңге жанама катысы бар құбылыстарға қарап түсіне алудың қажеттігін көп авторлар атап кеткен-ді. Демек, арханзмдерді фразеологизмдердің бір белгісі деп түсінуге болмайды. ФЕ-дегі архаизмдерді
басты өлшем етсек, баска еркін тіркестерде кездесетін архаизмдер туралы не айтуға
болар еді? Бұларда да өлі, өнімсіз жұрнактармен барабар, белгілі дәрежеде өзге де
көне кәріністер байңалады. Мынаған қараңыз: сөз тудырушы өнімсіз -ман (мен)
жұрнағы аларманға алтау аз, берерменге бесеу кеп деген мақалда да, елермен кісі
дейтін еркік тіркесте де көрініп түр. Әйтсе де ФЕ-лерде кездесетін көнөленген сөздер
саны жағынан оншалықты көп емес.
Фразеологизм мен маңалдардағы арханзмге тағы да бірер мысал; а) ф р а з е ол о г и з м д е р : кгжегесі кейін тартып; кедейдің жеті цаңтаруы болады (бұл идиом
түріндггі макал); жанык жегідей жеп...; еметайы (емеиіесі) езілді (цурыды); жеті
ата, жсті мұстан (пұстан); күйсіз күлік; мэселім (мәселдем) цайтыті калды т. б.
ә) м а к а л д а р : атың цоран (корен) болса — берді күдай, цатының цоран (корен)
болса ■
— үрды күдай; иттің аузына түскен сүйек сокта болады; киікті цұралай бүлдірер, елді дүрегей бүлдірер; ел ісадірін білмеген — зэнталац, көл цадірін білмеген — дуадац; батырдан сауға, мергеннен сыралғы; ерді кебенек ішінде таниды;
екі тентек қосылса, саудай болар, екі мақүл цосылса, таудай болар, т. б.
Сирек үшырайтын сөздерді немесе түсінігі кем сөздерді архапзм деп есептеуге
болмайды. Квнелекіп, тілден шығып ңалгандарды ғана архаизм деу керек. Архаизм
дер орнына көбіне, баска сөздер алынып, жалпыға түсінікті, жатыц сөздер ңолдакылып отырады. Мәселэн, жоғарыда көрсетілген «қоран» (цорен) деудің орнына
«қомағай» деген сөз жүмсалатыны белгілі. «¥ры» мағынасындағы цары қазак
тілінде: «ұры-қары» деген қос еөзде де, цасциған цардан туады, салпы ерін нардан
туады с і і я қ т ы тізбекте де кездеседі. Сол сықылды, ...жаман адам жацсы болмас
цанша цыдыр до.рыса да. жақсы адам жаман болмас қамиіа тұрытг царыса да дегендегі кары етістігі да архаизм болып есептеледі. Ал «кіші» деген сөздің мәтелде келетін екішік» түрін де (ұлыц болсац, кіиіік бол) көне еөздердің алғашқы тобына жатқызуға болады. Архаизм сөздер мен тізбектердің орнына үнемі жаңа сез алынуы да
шарт емес.
Маі;ал, мәтелдердің құрамында лексикалык жағьін былай қойғанда, кейде
грамматикалык форма лсагынан да көнеленген, осы күнгі тілдің нормасына кайшы
келетін сөздер де ұшырайды (мұндайда түЫр сөздің өзі әлі кенеленбегенімән, оның
грамматикалык формасыпың көне түрде кездесуі' мүмкіи). Мәселен, «кәрі» немесе
«карт» деген сез осы күнгі тілдэ бар сез, бұл эрине, архаизм емес. Ал жаксы сыналумен жариды, жаман сыналумен цариды немесе ат жацсысы цартады, негізіне
тартады дегендегі «кариды», «цартады» формалары — коне формалар. Осы күнгі
грамматикалык норма бойыиша «қартаяды», «кортейеді» түрінде айтылуға керек еді.
Ал бұл сиякты ңолдаиу тэсілі ерекшелеу күбылыска тағы бір мысал: мезгілсіз шакырған кораздың басын жұлмак керек; ителгі етік боктайды, царшыға казан
кайиатады: бір сиыр гоғай боцтамас, тоғай оны жоқтамас. Мұндағы «жұлмақ»,.
«боқтаііды», «боқтамас» дегзндер тілімізде бар форма бола түрып, өзгеше колданысқа кезігіп тұр.

Фразеэлоуиялық мағынаның ңалыптасуы
Өз бетімен жек.е қолдаиылмайтын, фразеологиялык; тізбек ішінде ғана кездесетін кейбір сез, түлғалар жайында сскертіп өттік. Бұл жерде «жеке қолданылмайды» дегенді шартты түрде түсіну ңажет. Өйткені, олар тарихи
тұргыдан карағакда жалпы тіл корында бола тұрса да, қазіргі жагдайда белгілі
бір тіркесте ғана ұшырауьпі ес.кертіп отырмыз. Бұкдай кұбылысты тиянақты тізбектің озге тарауларыкан да баіщаймыз. Ңос созден де, біріккен сөзден де бұл бой
көрсетіп ңалады: бала-шаға, некен-саяқ, үрім-бүтац, царацат, т. б.1 Осьшдағы «ша
га», «некен», «үрім», «кат» компоненттерінің төркіні тюркология элемінде әлдекашаи-аі; ашылған: «шага» (осыдан келіл «қызыл шака», едәуір түркі тілдерінде бұл
«бала» мағынасында), «некен» (мокголша «бір» мағынасында), «үрім» (бүл жерде
«ұрпаң»), «қат» (кей түркі тілдеріндз осы ңалпында тұрып-аң «ңарақат» мағынасын
1 Ңос сөз туралы біздің маңалаларымызды қараңыз: «КазГУ-дың ғылыми еңбектері», 1946 ж., т. XI; «ҢазССР FA Хабарлары. Лингвистикалың серия», 1950,
№ 82; Ұйғыр тілі фактілері негізінде ңос сөздер Ә. Т. Қайдаров кітабында жан-жақты зерттелген («Парные слова в совр. уйгурском языке». Алма-Ата, 1958). Р. А. Аганин. Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком языке.
М„ 1959, т. б.
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білдіреді). ФЕ жүйесінен мына мысалға көқіл бөлейік: жауырды жаба тоцыды
(«біреудің мінін елемеді); сағы сынды, жүрегі шайлъщты («беті ңайтты, екінші ңайтып беттемеді»); көз шырымын алды («біраз ұйықтап алды); ол түн баласына үйцы
көрмеді («ол түн бойы үйқы көрмеді») дегендегі «токы», «сақ», «шайлың», «шырым»,
«бала» сөздері әдеби тілде басқа сөз тізбектері ішінде айтылмайды десе де болады.
Бұлармен бара-бар ңазіргі тілде мағынасы өзге синонимдес сөздер де айтыла береді:
көз шырымын алу —«көзін іліндіріп алу», «ұйыңтап алу»; осындағы «шырьш» көне
ңыпшақ тілінде «үйқы» сөзінің орныка жүрген.
Фразеологизмдердің ерекшелігіне байланьхсты, мынадай тағы бір сұраң
туады: ФЕ-лерге тән семантикалың өзгешеліктің мәнісі неде? Бұл мэселе жайлы
толың тоңтам басқа тілдердің фактілерін ңамтудан келіп шығады. Жалпылай
айтқанда, ФЕ-лердің (соньщ ішінде идиом) мағынасы тарихи түрғыдан алғанда өз
ңұрамындағы компоненттерге апарары даусыз. Бұл тұжырым тосын көрінуі де
мүмкін, біраң басқаша түсінік, топшылауға жол жоң. Фразеологиялық мағына тіл
жүйесінен саяқ кетөр дүние емес. Оның сырыя, жасалу төркінін сол әрегіректегі
тіл құбылыстарыныц өзінен іздеу лазым. Айталық, цас пеи көздіц арасында («көзді
ашып-жұмғанша»), ит терісін басына каптады («дымын калдырмай сөкті»), аузынан
ац ит кіріп, цара ит шыкты («кек долы, тым ұрыскак, айтпаған сөзі жоқ»), жүрек
жалғады («өзек талмастай ғана болып тамактанды»), жұлдызы царсы болды («өшікті, араз болды»), ац хүйеніц царны жарылды («дарыд боп ңалды») деген сияңты сөз
ңолдакыстардың туу себебін тілдің өз іш е і заңдарынан, қала берді экстралингвистикалың факторлардан іздеу керек. Ф. тіркес сыры тым-ақ айқын. Ф. түйдек
магыі-гасының төркінін тану анағұрлым киыи. Жогарыдағы бірінші гізбек уақыттың
мөлшері коздің ашылып-жұмылуымен немесе кас пен көздің ара кашықтығымен
салыстырылып отыр. Басқа тізбекггр де осы спякты: жағымсыздык символы «нт»
сөзі арбаның арысындай өзгелерді тұтастыра үстап тұр; «жүрек» сөзі жүрек жалғау деген тізбектің үйтқысы болып тұр. Жұлдызы царсы деген тіркестің шығуы
«аспан әлзмінде әр адамяың меншікті жұлдызы болмақ керек» дейтін ескі нанымтүеінікке жетектеуі ықтимал. Күн көрсетпеу магынасы бүкіл тіршіліктің тетігі
«күнмен» заңды ассоциацияланған; ал ац түйенің царны жарылды дейтін ФЕ
халықтың тұрмыс-салт ерекшелігіне сәйкесіп жатыр. Өйткені, түйе (әсіресе ақ түйе)
өте сирек сойылатын мал, оның сойылуы үлкен оңига, окда өрі орасан молшыльщтың, «ырьістың» белгісі тэрізді сыр жатыр.
>
ФЕ-лердіц (демеіс идиомдардың да) бірден жасала коймағаны, уакыт үзаған
сайкн бірте-бірте барып қалыптасқаны, еркін тіркестердің негізінде жасалғаны сөзсіз. Олар сол дәуірдегі нақты өмір шыидығына, халыктың ерте кездегі ұғымына,
ой-санасьша сай келуі де сөзеіз. Ңоғамдың факторларға, тілдің ішкі заңдарына байланысты белгілі бір сөз тіркесінің негізгі, тікслей ыағынасы мен туынды, бейнелі
мағынасы ауыс-түйіс өзгеріп отырған. Хронологпялық жалғас болсын, болмасын,
туынды мағьіна яғни ф. мағына екінші кезекте бертін келе өрбіген. Осыдаы келіп,
идиомдардың және баска да тұрақты тізбектердің тілде өмір сүруі — олардың
экспрессив ңызмет атңаруына тікелей байланысты деген қорытынды туады.
Осы тұста айтар тағы бір жайт бар. Туынды мэн-мағына негізгі ұғымнан
келіп шығуының түрлі жолы бар. Бірде тізбек ішіндегі сөздің семантпкасы өзге қолданыска еніп, тасалака өзгерсе, бірде сол нақтылы ФЕ-нің өзінде тұрып-ак косымша
арқылы (деривация түрде) өзгеріп отырады; ал кей уаңыт белгілі бір мағына екінші
бір ұғымға қарсыма-карсы келуінен барып туындайды.
Осыларға мысал келтірейік. Жүрек жалгады мен жүрегі сазды т. б. дегендегі
«жүрек» түрлі қолданыста тұрып, бөлек мэнге ие болып тұр; іші тар дегенді іші
тарлык десек адъектив тұлға субстантив түрге енеді; сэуегей адам дегендегі алғашңы сөзді сәуегейлік десек, өзге компонент шыға келеді (сәуегейлік істеді т. б.); ац
жүрек дегеннің берер мағынасы цара жүрек ұғымына кайшы келіп тұр (мұны, бір
есептен, аналитикалық жол десе де болады); абыройын көтерді — абыройын төкті
дөген де солай.
ФЕ-лердің кыруар тобы жуық мағына аумағында болып, синонимия категориясы өрістейтіні әркімге-ақ белгілі. Ф. мағына мен жеке сөздің лексикалык; магы
насы тығыз байланыста болуын осы тұста да (варианттас және синонпмдзс фразеологизмдерден) аның аңғарамыз. Арасына от жацты — арасын ушыцтырды; азуы
кере карыс — азуы алты царыс; иманы кэміл болды — иманы жолдас болды; сабасына келді —• сабасына түсті; өшін алды — кегін алды; жүрек жалгады — өзек
жалғады; байтац дала — ен дала т. б. ұлан-ғайыр тіркестер едәуір күңгірт дүниенің
бет пердесін ашады. Васңаша айтңанда, еркін тіркес пен тиянақты тізбек әлмисаңтан, ежелден іргесі бөлек емес, ңат-қабаттасып жатқан тіл даму процесінде олар
бертінде дифференциацияланған ңұбылыстар деп түсіну жөн.
Ңанша жалынып-жалбарынып, тізе бүгіп, айналып-толғанса да, құдайдан
кайырым болмаған соң халың цу цүдай, сығыр цүдай, иіүнац түүдай эпитетін табуы
да заңды. Керек десең, ол цұдайдың щглағынан да ұстап алады.
Ал, ФЕ-дегі синонимия торабы да атам заманғы еркін тіркестен шаң білдіріп
ңалады. Оған да бірер мысал келтірейік: тайға тацба басцандай — соцырға таак
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үстатцандай; аузын ащитып кетті — мүзға отырғызып кетті — сацал сипатып кетті
(мұндағы «кетті» деген көмекші етістігі синонимика жүйесіне нұқсан келтірмейді).
Осы жердегі әр синонимнің зат есім, етістік компоненттерінің жеке лексикалық
мағынаға әсте тарихи немесе диахроникалық қатысы жоқ деуге болмайды.
Жоғарыда баян етілген жайттан туар тағы бір түйін бар: тілімізде фразеологиялық единицадан (ф. түйдек пен ф. тіркестен) белек те тиянақты тіркестер бар.
Осылардың байланысу жолын, айырма жігін әлі де толың тану керек. Фразеолог,
лексикологтар бірлесе ынтымаңты жұмыс істесе ғана нәтижелі қорытындыға келе
аламыз. Мұнымен біздің айтпак болып отырғанымыз: фразеологиялыі-f мағына
тарихи төркіні ретінен лексикалың мағынамен астас келеді, іштей өзектесіп жатады. Солай бола тұра, фразеология объектісі басы ашың мәселе, лексикологияның да
ен-таңбасы бөлек.
Хальщтың тұрмыс күйіне байланысты фразеологизмдердің, одан басқа да
толып жатқан тізбектердің фактілерін молынан келтіруге болады. Тек «түйе» малына, соның ішінде нарға байланысты ФЕ-лерге көз жүгіртейікші. Асыл қылышты қазақ нар кескен десе, күінтілік, мыңтылыңты айтқысы келсе, нар жолында жүк цалмас дейді, немесе нардай екен, жүк ауырын нар кетерер, сөз ауырын ер көтерер
дейді. Ерлік, ңайсарлың, батылдықты да кейде осыған байланыстырып, нар тәуекел,
жар басында жантацты жаннан кешкен нар жейді; жығылсаң, нардан жығыл дейді.
«Ңымбат» ұғымын білдіргіміз келсе: ердің цүны, нардыц пұлы; цара нар, цалы кілем деп келеміз. Қабырғалы цара нар цабырғасын кессе, бац етпес деген мақал шыдамдылың, төзімділікті білдірсе, ашуы жауған цардай, шөккен нардай деген тізбек
үлкен ашу, қаһарлану ұғымын білдіреді. Түйе жисаң, нардан жи, сиыр жисац, тарлан. жи; арыстанға темір шьінжырдың ауырлығы жоц, жүк тартпаған түйенің нарлығы жок деген макалдар нардың асыл, бағалы мал екендігінен туған болса, цасциған цардан туады, салпы ерін нардан туады; нар баласы цырьімға, ит баласы
жырымға деген мақалдар адамның сыпайы, маңғаздығын нарға балаудан пайда бол
тан. Бір нәрсзнің ірілігін, биіктігін кейде нарға теңеп айту да бар. Ңамыстың ең
ірі, ең биігін нар камыс деп айту осыдан шықса керек. Нар қамыс дегендегі «нар»
сөзі парсы тілінен ауысқан болу керек деген де пікір бар. Біраң бұл тілде ол «түйе»
мағынасында жұмсалмаған. Қазақ өз тіршілігінің ауанымен бұл сөзді нарға бағыштап, бүрып ңолданған болу керек.
Метафоралың мағынада қолданылатын жоғарыда көрсетілген маі^ал-мәтелдердің, тізбектердің кай-ңайсысы болса да өмірде кездесетін жайттардың бір көрінісі. Осы сияқты төрт түлік малдың басңа түріне байланысты жасалған сөз тізбектері жөнінде де көп мысал келтіруге болады. Баңытты өмір, молшылыңты ңоймен
де, түйемен де байланыстырудан қазақ цой үстіне боз торғай жұмыртцалаған, ац
түйенің царны жарылды сияқты идиоматикалык тізбектер жасалған. Ңойдан жуас
мал болмайды. Сондықтая, момын, жуас кісі туралы цой аузынан шөп алмас дейді.
Малдың түрлі қасиеттерін, бойында бар өзгешеліктерін ала бөтен бөліп алып,
бірде сөзі түйеден түскендей немесе түйе үстінен сирац үйтіп деп, кісінің оңтайсыздығын түйенің сөлекет епсіздігімен салыстырып, бірде сиырдың бүйрегіндей
бытырады деп, жан-Ж'акңа тарап, берекесі кетуін сиыр бүйрегімен салыотырамыз.
Сол сиякты, кісіге тән қылык — мінезді жылқы малымөн, не жылңыға жуық нэрсемен үйлестіреміз. Қанжығадан цан, тебінгіден тер кешіп деген жауынгерлікті
білдірсе, жылкы мінез деген біріне-бірі үйірсектікті, жуыктастьщты білдіреді (бұл
тізбек баска мағыналарда да айтыла беретін сыңылды); ал ер жетіп, адам бола
бастаған кезін ат жалын тартып мінгелі деуге де болады. Шығаннан шықңан ұрыны
казаң сары тоцым үры немесе бау кеспе үры, т. б. дейді. Кежегесі кері тартыті; үзеңгі
жолдас; құйрыц тістесіп; өрен жүйрік; ат үсті царады; бірде бне, бірде түйе; ер
цашты болды; жауырды жаба тоцыды; ерін бауырына алып (тулады, ашуланды)
сияңтылар да — жылқы малымен байланысты шықңан тізбектер.
Халыктың ескі әдетін, бұрынғы салтын білдіретін де толып жатқан фразеологизмдер бар. Біреуге жарамоақтану, ңоштау мағыиасында айтылатын шашбауын
көтерді, жыртысын жыртты, сойылын соцты сияқты тізбектердегі «шашбау», «жыртыс», «сойыл» дегендер ңазактың ескі дәстүрінде болған дүние екені белгілі.

Фразеологизмнің дыбыс үйлесімі
Фразеологиялың тізбектерді тұраңта.ндыра түсетін белгілердің бірі — олардың
ұйқасқа құрылуы. Мысалы, ацай жоц, тоцай жоц; ай дер ажа, цой дер цожа жоц;
үлде мен бүлдеге оранып сияқтылар ұйңаіс негізінде жасалган. Бұл сияқты ұйі^асып келетін фразеологияльпс тізбевтердің саны аз емес.
Фразеологизмдердің ішінде, өсіресе, аллитерация тәсілі жиі ұшырасады. Бір
ғана «с» дыбысынан басталатын компоненттерге мысал келтірейік: сай-сүйегі
сырцырады; сайда саны, цүмда ізі жоц; салы суға кетіп отыр; самсаған сары
қол; сан соқты; сапты аяққа ас цұйыті, сабынан қарауыл царады; сары
майдай сацтады; сары ізіне шөп салып отыр; сауға сүрады; сойылын соқты;
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соры сорпадай цайнады; сыр суы сирагынан; сіркесі су көтермейді; сүрен салды;
сүтпен еніп, сүйегіне сіңгеп; сүттен ац, Судан таза, т. б.
Міне, осы фразеологизмдердің жасалуында дыбыстьгқ үндестік (эвфония) анық
аңғарылып тұр. Айталы-қ, соры кайнады деген тіркестегі «соры» сөзі «коже», не
«быламьщты» керек етпей, «сорпа» сөзін таңдап тұр. Күнделікті «сорпа қайнады»
тіркесінің айтылар реті жоқ. Сыр суы сирағынан деген де солай.
Енді «т» дыбысына мысал келтірейік: табан таймай; табак тіреді; табан тірескен; табанымнан таусылдым; табаныңнан таусьілғыр!; тайлы-таяғьі цалмай
жиналды; тайға тацба басцандай; талағы таре айрылды; талағы таре кетті; тасталцанын шығарды; тас түссе талайымнан, бац түссе маңдайымнан; тасы тасып
сөйледі; тацсіретін тартты; тацымы толмады, т. б.
Өзге дауыссыздардың әуендестігіне құрылған фразеологизмдер де тілімізде
бір шоғыр: цас-цабағына царады; цырғи цабац, цырыц пышац; белді бекем буды;
без бүйрек; жанын жегідей жеді, т. б.
Ассонанс жолымен келетін тізбектер де баршылық: атцан таңдай (сұлу);
көзге біткен сүйелдей; көз сүзді; мал кұлағы сацырау; мацдайы ашылды; тілі
мірдіц оғындай сықылдылар не біркелкі жіңішке сөздерден, не біркелкі жуан сөздерден келіп тұр (тілі мірдің оғындай немесе сөзі мірдің оғындай дегеннің соңғы
компоненті ғана оқшау тұр).
Әдеби тілде де, ауызекі тілде де бір тізбек кей уақыт түрлі дыбыстық вариациямен келіп отырады. Мәселен, «Балуан Шолақта» С. Мұканов: «...Бір бейнетке
шыдамай, осынша үнжырғасы түсіп, осы азғаны несі?» — десе, Ғ. Мүсірепов өзінің
«ҢоіС шалңарында»: — «Балалар, ңабақтарың салбырамасын, өн жорғаларың түспесін» — дейді. (Кітапта «ең жорға» делінген). Газет-журналдарда «оі; жорғасы
түсіп...» деген де кездеседі (СҢ, 28. XI. 1943).
Ауызекі тілде «өн жорғасы түсіп» деген вариация да ұшырайды. Бұлар —
фонетикалың вариациялар: е, о, ө, ә, ұ, ү дыбыстары бір-бірімен ауыса береді, біраң
бұдан сөздің мағынасы ойсырамайды. Сол сияқты өлмесең оба цап, не өлмесең
өмірем цап дегеннің қосымша тағы алты түрін келтіруге болады: «өрем» түрінде де
(өлмесең өрем цап), «үрем» түрінде де (өлмесец үрем цап), «өрең» түрінде де (олмесең өрең цan), «омыра» түрінде де (өлмесең омыра цап), «өміре» түрінде де (өлмесең өміре кап), «өме» түрінде де (өлмесең өме цап) айтыла береді. Осы көрсетілген
түрлерді оңыған, оңымаған кісілер де, жас та, кәрі де айта береді. Бүлардың тұрақты бір ғана түрін байкай алмадың; «ома», «өмірем», т. б. орнына «вұм» (өлмесең
цүм цап); «жер» (өлмесең жер цап); «тас» (өлмесең тас цап) деген вариант та бар.
Соңғылар лексикалың вариантңа жатады. Сол сықылды иттің ұлы итацай деп те,
иттің цұлы итақай деп те айтылады. Не болмаса, тауы цайтып ңалды, пешенеден
белгілі (бешенеден белгілі) деген тізбектердің мынадай варианттары бар: тауы шағылып цалды (тауалы шағылып цалды), мәселі цайтып цалды; «бешенеден»
немесе «пешенеден» деудің орнына, ауызша тілде де, әдеби тілде де «бес
ене» (бес енеден белғілі) деген форма айтыла береді. Осындай параллель түрлердің ңайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Ңашанда болса халың аузындағы форма дұрыс
больт есептелуге тиіс. Егер халық бір-екі түрін ғана емес, әлденеше түрін колданатын болса, оның мынасы дұрыс, мынасы бұрыс демей, тек олардың бірінің жиі,
бірінің сирек ңолданылуын ғана көрсетуге болады. Әрі-беріден соң, мұның өзі де
даулы, өйткені бұлардың есебін жүргізіп, санын алған ешкім жок. Иттің күлы
итацай деген форма тым сирек айтылады. Ңазақ ұғымында «итақай» — иттің ең
нашары, ең жаманы; «ит» сөзіне ңосылып тұрған -а+қай көне жұрнаң; «бала»
сөзіне -қай дегенді косып, «балаңай» дейміз; «ботақан» дегендегі -қан жұрнағының
орнына -ңай жұрнағын жалғап «ботаңай» деп те айта береміз. Бұл жұрнақтың
ңосылатын сөздері тым сирек; «итаңай» сөзінің «нашар ит» мағынасында ғана
болмай, о баста «иттің баласы, иттің күшігі» мағынасында болуы да мүмкін. Мұндағы «ұлы» сөзі бұл тізбекте метафоралың мағынаға ие болып тұр. Иттің ұлы
итацай дегендегі «ұлы» бастапцы тұлға болу керек. Біраг{ бұдан «вұлы» (иттің
цүлы итацай) вариант емес деуге болмайды. С. Мұқановтан: «Елі бай екен. Он
мыңдаған ңой, мыңдаған түйе иттің цүлы итацайдан өреді екен» дегенді кездестіреміз.
Ал енді бес енеден белгілі (пешенеден белгілі, бешенеден белгілі) деген де —
хальің аузында бар тізбек. Ауызша тілде де, әдеби тіліде де бұлар бірінің орнына
бірі ауысып жүре береді. Иран тілдерінде «тагдыр» магынасында «пешене» деген
сөз бар; сеніц пешенеңе жазған (қыргызша бешенеце сызган, не бешенеңе жазган)
деген тіркес көп жерде кездеседі; «пешене» дегеннің «бес ене» болып қолданылуы
халык этимологиясының жемісі болар деп ойлаймыз.
Тауым цайтып цалды дегеівдегі «тау» сөзінің орнына «тауал» дегенді алуга
болады. Кей жерден «тау» сөзінің орнына «мәселі» деген сөзді кездестіресіз. Бұл
үшеуінің көбірек айтылатыны— «тау», о бастагы мағьгнасы— «жігер, қуат*;
«тауал» сол «тау» дегеннен өзгертілген бе, жоң басқа ма,— неғайбіл. С. Мұңанов:
«Ұлықтардан тауалы осылай шағылған Ралияның үйіне келсе, Балуанның дұшпандары табалады» дейді.
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Ж о ғ а р ы д а а й т ы л ғ а н д ы б ы о ө з г е р іс т е р ін е т ә п т іш т е й т о ң т а у ы м ы з д ы ң б ір -а қ
с е б е б і б а р : т іл і м із д е о с ы іс п е т т е с ж а р ы о а ң а т а р а й т ы л а т ы н т ұ л ғ а л а р а з е м е с ; о л
ф р а з е о л о г и з м с а л а с ы н а п б а с қ а ж е р л е р д е д е ж и і ү ш ы р а й д ы . Ә д еб и т іл і м із д е о с ы
м э с е л е өз ш е ш ім і н т а б у ы к е р е к .
Ө з а л д ы к а о қ ш а у м ә с е л е е к п ін г е б а н л а н ы с т ы . « Д ы б ы с ү й л е с ім і» д е г е н г е а к 
ц ен туац и я да, и н тон ац и я
да ж анам алап
бары п,
о рағы та
ұш тасады .
Т іл - т іл д ің
ф р а з е о л о г и я с ы ж а й л ы ғ ы л ы м и ә д е б и е т т е к е й а в т о р л а р Ф Е к о м п о н е н т т е р і н ің д е р б е с
е к п іи і б о л у к е р е к д е г е н п і к і р д і а й т а д ы . Ң а з а қ ж э н е б а с ц а т ү р к і т іл д е р і н і ң ф а к т і л е р і
б ұ л к о н ц е п ц и к ғ а қ а й ш ы к е л е д і. Ф Е к о м п о н е н т т е р і н ің ж е к е - д а р а е к п ін г е и е б о л у ы
м ін д е т е м е с . К е р іс ін ш е , е к і- ү ш к о м п о н е н т т і (о с ір е с е , ы к ш а м б у ы и д ы л а р ы ) н е г із г і
б ір - а қ е к п ін , я-гн и ф р а з а л ь щ е к п ін н е м е с е т ір к е с е к п ін 1 қ о й н а у ы н а с ы й ы п к е т е д і.
Е к п ін ж а ғ ы н а н к ө п ж а г д а й д а Ф Е -н ің е р к і н т ір к е с т е н а л а б ө т е н а й ы р м а с ы б а й ң а л м а й д ы : а й д ы н көл, а с ц а р бел, ш ү й г і н ш ө п д е г е н н ің « ү л к е н к ө л » , « б и ік б е л » , « к ө к ш ө п т е р д е н » а й ы р м а с ы ж о ң . « Ң а р а т о р ғ а й » ( « Ң а р а т о р ғ а н » з н і) , « қ а р а т о р ғ а й » ( б ұ л ө ң ір д е
с а н ң и л ы т о р г а іі б а р : б о з т о р г а к , ң а р а т о р г а й , т. б .); « ң а л а м ң а с » ( « ң а р л ы ғ а ш »
м а г ы н а с ы н д а г ы к ү с ), « к а л а м к а с » ( « ң и ғ а ш қ а с , о й м а к а у ы з » с и я қ т ы э п и т е т ) ; «бесж ы л д ы к » ж о с п а р , «бес ж ы л д ы ң » ө м ір т а қ ы л е т т і т ө р к ін д е с с ө з д е р е к п ін ж а ғ ы н а н
б ір д е іі. Ң о с с ө з ( а т а - б а б а , б а л а - ш а ғ а ) , « с у ә к е л » , « б а р а к е т » , т . б. с п н т а г м а л а р м е н
о с ы т и п т е с Ф Е - л е р д ің т а б и ғ а т ы б і р к е л к і д е п б і л е м із . Ф Е -н іц е р е к ш е л і г і
дауы с
ы р г а ғ ы (и н т о н а ц и я ) ж ә н е п а у з а ж а ғ ы н а н а ң ғ а р ы л у ы
м ү м к ін . А ш ы к ,
интонация
(в о сх о д я щ а я и н то н а ц и я ), т ұ й ы ң и н т о н а ц и я (н и с х о д я щ а я и н то н а ц и я ), с ұ р а у л ы , л еп ті
т . б. и н т о н а ц и я т ұ р ғ ы с ы н а н Ф Е ө з г е ш е л і к т е р і н э к с п е р и м е н т а р қ ы л ы т е к с е р у —
б ү г ік т а ң д а ғ ы м ін д е т . Б ұ л м э с е л е т у р а л ы е р т э у е к е л д о л б а р д а н , ұ н щ а л а қ п і к ір д е н
бас т а р т а м ы з . В а р д ы б а р , ж о ц т ы ж о ц д е у а б з а л . О б ъ е к т и в т і т ү р д е (и н с т р у м е н т , т е х 
н и к а к ө м е г ін е с ү й е н іп ) т ы н д ы р ы м д ы ш е ш ім і н а л ы с ң а с іл т е м е й - а қ ,
б ә л к ім ,
ж уыр
а р а д а тезд ету к ер ек болар.

Фразеологизмдегі калька
Х а л ы қ м ә д е н н , т. б. б а п л а н ь і с ң а қ а н д а й м ұ ң т а ж б о л с а , б ір т і л е к і н ш і т іл д е н
с ө з а у ы с у ғ а с о н д а й м ұ ң т а ж . Ө з г е т іл д е н і р г е с і и а у л а ң с а л ғ а н б ір д е -б ір т і л б о л м а й д ы . С о л с и я ң т ы о з г е т іл д е н с ә з а у 'ы с п а й т ы н б ір д е -б ір т іл б о л м а й д ы . К ә р і т а р и х ң а
с ү ң г и т ү с іп , ә р і б а р г а н с а й ы н т іл м е н т іл д і ң қ а р ы м - к а т ы с б а й л а н ы с ы с о л ғ ы н д а й
т ү с у ін , б е р г і з а м а н ғ а к е л г е н с а й ы н о н ы ң к ү ш е й е , ұ л ғ а я т у с у і н б а й ц а й м ы з . Ң а з і р г і
қ а р ы ш т а п ө с к е н ө м ір т а л а б ы н а с а й о р ы с т іл іы е п к е л г е н ң а т - қ а б а т с ө з д е р , т із б е к
т ір к е с т ө р ң ь ір у а р . О с ы л а р д ы ң б ір б э л іг і — к а л ь к а і з і м е н а л ы н г а н д а р . К а л ь к а н ы ң
к ір м е с ө зд е н б а с т ы а й ы р м а с ы — о н ы ң с ы р т с г ш а т ы н д а ем ес, іш к і « д ү н и е» — м ән м а ғ ы н а с ы н д а ж а т ы р . К а л ь к а н ы еөз етк ен д е, о н ы ң л е к с и к а л ы ң ф о р м а с ы н а ем ес,
к ө б ін е л ө к с и к а л ь щ м а ғ ы н а с ы н а к ө ң і л ң о я м ы з . Д ө м е к , л е к с и к а л ы қ к і р м е е м е с ,
сем ан ти к ал ы қ ауы су бел алы п ж атад ы . Б е с ж ы л д ы ц ж оспар, е к п ін д і десек, «п яти 
л е т н и й п л а н » , « у д а р н и к » с ө з д е р і о й ы м ы з ғ а с а п е т е т ү с е д і. С о н д а й - а қ б а л ы к та е м е с ,
ет те е м е с д е с е к , « н и р ы б а , н и м я с о » т ір к е с і ш ы ғ а к е л е д і . М а р к с , Э н г е л ь с , Л е н и н
е ң б е к т е р і б о л с ы н , к ө п т е г е н о р ы с т. б. т іл д е р д е г і к ө р к е м ш ы ғ а р м а л а р б о л с ы н ,— б а р б а р ш а с ы н а н к а л ь к а із ім е н а л ы н г а н ф р а з е о л о г и з м д е р ж и і к е з д е с іп о т ы р а д ы . О ры с
т іл і н д е г і « н и б о г у с в е ч к а (с в е ч а ) , н и ч е р т у к о ч е р г а » ц ұ д а й ғ а ш ы р а ц , ш а й т а н г а к е с е у
е м е с т ү р ін д е а л ы н у ы н м а қ ұ л д а у к е р е к . Б ұ л а р д ы ң о р ы н д ы а л ы н г а н ж о р г а л а р ы д а
б а р , і ш і к а р а к е й б ір с э т с із қ а б ы л д а и г а н ж о р т а қ ы л а р ы д а б а р .
Т іл і м із д е г і д э л б а л а м а н ы із д е у д і ң о р н ы н а , б а ғ з ы у а к ы т « т а з а » к а л ь к а ж а г ы н а
т ү с у д а ғ д ы с ы д а б о й к ө р с е т іп қ а л а д ы . Б ұ ғ а н б ір ғ а н а м ы с а л а л а л ы қ : « с л о н а -т о н е
п р и м е т и л и » д е г е н д і к ө р м е с п і л д і д е к ө р м е с д е п ж ү р м і з ; көрмес түйені де кермес
д е с е к , а н а г ұ р л ы м ж а т ы ң е м е с п е ? Л и н г в и с т и к а л ы к к а л ь к а т ү р ін д е а л ы н г а н
кей
т ір к е с т е р е р т е д е н - а қ к е з д е с е д і : т а с б а ц а а я ң н е м е с е т а с б а ц а ж ү р і с — о р ы с т іл і н д е г і
« ч е р е п аш и й ш аг» д е ген н ен а у д а р ы л ғ а н
б о л у ы м ү м к ін .
М ұ р н ы н (т анауы н) к ө к к е
к ө т е р д і д е с о л а й с ь щ ы л д ы ; б ұ л о р ы с т іл і н д е г і « з а д и р а т ь н о с»
деген н ен
алы нса
к е р е к ; с а ғ ы с ы н д ъ і д з г е н н ің с ө з б е -с е з м а г ы н а с ы — « б ү т а ғ ы с ы н д ы » . Б ұ л
т ір к е с
и р а н т іл і н е н а у д а р ы л ғ а н д а , с а ц (б ү т а қ ) д е г е н с ө з с о л к ү й і н д е а л ы н г а н . О с ы с ө з ш а ц
т ү р ін д е к е й ж е р д е а ғ а ш т ы ң б ү т а ғ ы д е г е н м а ғ ы н а д а қ о л д а н ы л а д ы .
К а л ь к а і з і м е н а л ы н г а н с ө з ң о л д а н ы с т ы , м ы с ң ы л д а ғ а н ж а с а н д ы т ір к е с т і, ә р и н е ,
б ұ л т о п ң а ң о с п а у к е р е к . О ры с т іл і а р ң ы л ы а у ы с қ а н : б ү л н о м е р і ң ө т п е й д і (т а к о й н о 
м е р н е п р о й д е т ) д е п с ө й л е г е н , ө з і о р ы с ш а н ы ш а л а б іл е т ін , с ө й т е т ұ р а б іл г ір с ін г е н
б ір е у д і а с а м ә ш һ ү р ж а з у ш ы м ы з о с ы л а й ш а с ө з с а п т а ғ а н ы ү ш ін ө з і н і ң б ір ш ы ғ а р м а -

1 Б ұ л ж а й ы н д а о с ы е ң б е к а в т о р ы н ы ң « Ң а з а қ т і л і н і ң е к п ін к а т е г о р и я с ы » ж ә н е
В. Н . З и н о в ь е в т ің « Ң а з а ң т іл ін ің р и т м и к а -м е л о д и я л ы қ к ү р ы л ы м ы » а т т ы м а қ а л а л а рын қараңыз «Ңазақ ССР ҒА Хабарлары. Лингвистикалық серия», Алматы, 1948,
№ 77).
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сында барынша ажуа еткен. Орыс тілінен қазақшаға аударылған әдебиеттен тағы
бір мысал: молодец против овец, а против молодца — и сам овца дегенді цойға шапцан батырыц, батыр көрсе, цой болар деп қазаңшылап жүрміз. Бір тілдің өзіне ғана
тән, басқа тілге аударуға келмейтін кей тізбектерді калька ретімен алмасқа, әрине, лаж жоң. Ал мағына жағынан эквивалент тізбекті унемі лингвистика лық калька
жолымен ала берудің здеби тіл үшін пайдасы аз. Осы тұрғыдан Караганда, ни рыба,
ни мясо дегеннің қыргыз тілінде чала өлтүргөн жыландай деп, ал молодец против
■овец, а против молодца — и сам овца дегеяді үйдө баатыр, жоода жок деп алынуы
ңазақшадан гөрі тиімдірек сиякты. Өйткені, қыргыз тіліндегі балама халықңа түсінікті, жатың. Үйде батыр, жауға жоц, үйде иіешен, дауға жоц деген маңал қазақта
да бар. Ізденіл, мағына жағынан сәйкес келетін тізбектерді тауып, аударма тілін
түсінікті ету — сөз жоі$, керек іс. Ал фразеологизмдерді аудару, не оларға балама
іздеу мәселесі — аударма тіліне ңатысты өз алдына -айрыңша сөз болуға, айрықша
тексерілуге тиіс, барынша күрделі де қажет мәселе.
Осында аталган орысша мысалдардың аудармасын калька жолымен ңабылдауды кей еңбекте дұрыс деп тапқан күннің өзінде, ауызекі тілде (бэлкім, көркем
әдебиетте) халық тілі баламасына да кеңшілік бергеніміз маі>ұл. Мәселен, волков
бояться — в лес не ходить дегенді цаецырдан цорыццан тоғайға бармас түрінде де,
йасңа ретте шегірткеден цорыццан ёгін екпес түрінде де аударуга абден болады.

Фразеологизм жэне синонимия
Тұрақты тіркестердің бірсыпырасы плеоназм (синоним-дер тіркесуінің лексикастильдік тэсілі) негізінде жасалады. Мұндай тіркестердің мағынасы күшейіп, бүкіл
сөйлеу тұрқын экспрессивтендіреді. Бұл кезде синоним компоненттерінің бірі семан
тика жағынан солғындап, негізгі мэні көмескіленіп кетеді. Мәселен жоғарыда
ескерткеніміздей араб тілінде «аі$ырын ескен жел» деген мағына беретін «самал»
сөзі өзінің қазаңша синонимі «жел» деген сөзбөн бірігіп, «самая жел» болып айтыла-ды. Сәске түс дегендегі «сәске» сөзінің иран тілінде беретін мағынаеы да қазақ
тіліндегі «түс» сөзімен бірдей; зуел бастан деген тіркестегі «әуел» араб тілінің
«алгашқы, бірінші» магынасындағы сөзі. Ал «бас» сөзі оның цазщша. синонимі.
Ңас дұшпан, тәңірі жасаған, көк аспан, цұр бекер, цұмай тазы (түрікменде <и$ұмай» — тұқымы таза тазы), торт шарияр, батыр ноян т. б. бір сыңары өзге тілден
кірген тіркестер туралы да осыны айту керек. Мұндай синонимдік жүп тіркес қазаң
тілінде, әсіресе, ңос еөзді тіркестерде молырақ байқалады. Мысалы: тоцты-торым,
бала-шаға, үрім-бұтац, жігіт-желең, ас-ауцат, аман-есен. Сол сияқты екі сөзінің екеуі
де казаңша синонимдес тізбектер де бар. Мәселен, жас ұлан, жас жеткіниіек, жас ,
өспірім, т. б.
Тілдің өсіп көркеюі үшін, бай әдеби тіл боп жетілуі үшін синонимика категориясының айрықша маңызы бәрімізге мәлім. Тіл-тілдегі мақал-мәтелдер, жұмбаң,
идиомдар ойды бейнелеп, меңзеп айтудан, астарлап айтудан туады. Сол сықылды,
тілдегі синонимді сөздер, синонимді тізбектер де негізгі бір ойды құбылтып айтудан
пайда болған. Синонимді сөздер мен тізбектер белгілі бір ұғымды түрлі жолмен
білдіріл, ойды бедерлеп, арнаулы бір затты, не арнаулы бір ңұбылысты эр тұстан
сипаттайды. Синонимдердің көпшілігі бір-біріне мағына жағынан абсолют түрде сай
келе бермейтінін айттың. Синонимді ФЕ-лер мен жеке синоним сөздер арасында
.көзге түсер бір айырма бар. Синонимді сөздердегі мағына жаңындығы ФЕ-дегі мағьіна жуыңтыгынан әлдеқайда күштірек. Дегенмен абсолют синонимдер жеке сөздерде де тым сирек кездеседі. Ңазаң тіліндегі синонимдерге бірер мысал: 1) ас-ау
цат— тамац...; 2) аман-есен — сау-саламат...; 3) жалғыз — жалцы — сыңар — да
ра — бір — жеке...;
4) дүшпан — жау — цас — өш...;
5) үнемі — ылғи — эрцашан — әрдайым — эр уацыт — аман — әмісе ■
— дәиім; 6) орталыц — кіндік — астагіа — орда...; 7) здейі — жорта — цасацана...; 8) аласа — баца — тапал — тәпелтек
— тэпек — цортьщ — мыцыр — пэкене (бәкене); 9) меймандос — береген — колы
ашык.— сакы — жомарт — цонацжай...; 10) ынтъщ — ынтызар — цүмар — таңсыц—
жерік (аңсау — көксеу, т. б.)...; 11) тосыннан — кенеттен — капелімде — бірден —
күтпеген жерден — жүпелдемеде (кейінгісі диалектизм сөз).„; 12) еңгезердей — алпамсадай — сайдауыттай — соцтауылдай — дөйдей — талыстай — соцтандай — дыңдай — дардай — сомадай — нэндей — дырау — дөкей...; 13) менсінбеу — Mice тұтпау
{місе цылмау, місе етпеу) — көңілі толмау — саны талмау — тацымы толмау...;
14) күдік — шүбэ — күмзн — алмағайьіп — неғайбіл — белгісіз —■екіталай — екі
ұшты..,; 15) тәңірі — жасаған — ие — жаратушы — цүдай — алла,..; 16) бүлдіриііндей — мүнтаздай — жүзіктің көзінен өткендей — үріп ауызға салғандац...; 17) кек
се — мосцал — тіс цаццан — сары кідір — сары царын —. жер орта т. б. Өз ара
мағына жуықтығы болғанмен, синонимдерді кез келген жерде бірінің орнына
бірін қойып айтуға бола бермейтін де жайы бар; олардың стилистикалық, фразеологиялык айырмасы тілде айкын көрініп отырады. Мөселен, ас иесімен .тәтті дегендегі «act. сөзінің орнына «тамақ» немесе «аукат» дегенді қойып айтуға болмайды;
3 9 -1 6 0
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есен барып, cay цайтсам дегендегі «есен», «сау» сөздерінің орнын ауыстырып, сау
барып, есен цайтсам деген түрде айтуды дагдылы норма деуге де болмайды. Соя
сыңылды ежелгі дұшпан ел болмас дегенді де осы ңалпында айтуға дагдыланғанбыз. Дәл осындағы «дұшпан» дегеннің орнына ■«ңае» немесе «жау» дегенді қойып
айтсақ, тіркес ңұлаққа тосын естілер еді. Сол сықылды, керісінше, ежелгі цас сүйгенмен, дос болмас, ежелгі дос ұрса да, цас болмас деген мақалдағы «ңастың» орнына
«дұшпан» не «жау» дегендерді ңойып айтқаннан мағына ойсырамаганмен, бұлай
айту тілге жеңіл, жатық болып шыңпас еді.
Синонимдер құрамы жағынаи әр алуан. Мәселен, бір ғана синонимдік қатардың өзінде басңа тілден енген сөздер де, диалектизмдер де ұшырай береді. Мэселен,
«көк аспан» дегендегі «көк» — төл сөзіміз; оның синонимі «аспан» иран тілдерінен
келген; «ңұдай», «алла», «әрдайым», «әр уақыт» секілділер де парсы, араб тілдерінен
ауысңан. «Бекер» (бекерден-бекер), «босңа» (цүр босца) сияңты сөздердің синонимі
«аңңұла» сөзі, көбіне, солтүстікте, «аласаның» синонимі «бақа», «жомарттың» сино
ним! «саңы», көбіне, оңтүстікте ңолданылады.
Ңазаң тіліндегі кейбір проклитикалық, энклитикалық көмекші элементтер дө
синоним тобын жасай алады: ең — өте — тым — тіпті —аса — жұда —•бек; сияцты
— сыцылды — секілді — тәрізді тағы басқалар. Мұндагы кейбір сьіңарлар диалектілер негізінде жаоалып, кейбірі басңа тілден ауысңан: «жұда» дегенді көбіне өзбекке жуың, «бек» дегенді көбіне татарға жуык; жерлер ңолданады; «тәрізді» деген иран
тілдерінен ауысқан. Бұлар да стилистикальи$ функциясы жағыван үнемі біркелкі
келе бермейді. «Бек жақсы» дегендегі «бек» сөзін «ңымбат» дегеннің алдына ңойып
айту элі де норма емес. «Жұданы» «ада» сөзінен кейін қойып «ада-жұда» деп, сол
сияқты «өте-мөте» деп қосарлауга болады, ал бясца проклитикалардан бұл жолмен
сөз ңұрауға болмайды. Синонимді фразеологизмдер де кісінің ойын түрлі жақтан
сипаттап, түрлі стилистикалық ажар беріп . отырады. Бірер мысал келтірейік.
Орысша на верху блаженства, из рога изобилия деген тәрізді фразаны ретіне қарай,
алденеше жолмен айтуға болады: бірде цағанағы царц, сағанағы сарц; ац дегені алғыс, кара дегені карғыс дееек, бірде цой үстіне боз торғай жұмыртцалаған; ац түйеніц царны жарылды деп, енді бірде халық аузындағыдай мысқыл мэнде мұрнынан
есек цұрты түсіп отыр; ит басына іркіт төгіледі деуге де болады.
Орысша когда рассвет забрезжил, перед рассветом сияқты тізбектерді тац
атцанда; тац алагеуімде; тац себелеп атцанда; тац сыз бергенде; тац сібірлей; тац
кылацдағанда; тац цулан иектенгенде деп айтуга болады.
Осы көрсетілген синонимді үні топтың сыңарлары өз ара алғанда бір-біріне
абсолют тең емес. Эр синоним өз орнында сөзді мәнерлеп, эмоциялық рең беріп оты
рады. Жогарыдағы ац дегені алғыс, кара дегені царғыс деген үстемдікті білдірсе,
мүрнынан есек күрты түсіп отыр деген мыскыл мағынада айтылады. Сокдай-аң, токшылық, молшылық жыл кей уақыт әзіл ретінде ит май жемейтін жыл делінеді. Он
саусағынап өнері тамған [төгілген] дегеннің еинонимі бит цабығьінан биялай токиды
деген ФЕ-де жоқтан бар жасайды, болмашы нэрсені кәдеге жаратады деген тәрізді де
нәзік мзн бар. Жоз-{тан өзгеге мін тагып, жата-жармасуды білдіретін қүмырсцадан
кию таба аллай; тырнак астынан кір тауып [іздеп] деген тізбектердің де (кырғызша: жумурткадан кыр таап) өз ара стильдік қызметінде айырма бар. Синонимдік
форма жағы өзінен-өзі белгілі: бірде он саусац..., он цол десе, бірде тек: цол..., бармац, бес аспап, т. б. түрінде келе береді.
Синонимдер бірімек-бірі қатар тұрып та колданылады. Мұндайда алдыцғысы
кейінгісін әсірелеп, аныңтап, стильдік бояуын қаныңтырып тұрады. Сөзді айрыңша
мәнерлеп, экспрессивтік ажар беру — осы такылеттестердің бас белгісі. Мұндай топтар плеонастикалық синтагма болады дедік: «ежелгі» мен «ескі» ңосылып, оның
ежелгі ескі досы келді деген түрде; «ясас» пен «ұлан» ңосылып: жас ұланды тэрбиелеу деген сыңылды түрде; «құр» мен «бекер» қосылып, цүр бекер неге келдің? деген
түрде айтылады. Осы үлгіде тілімізде: айдын шалцар (ксл), зкеке дара, ацыр аеғына
(дейін) сияқты плеоназм жолымен жасалган толып жатқан фразеологизмдер бар.
Бұл жолмен жасалган тұрақты тіркестің арасына, әсіресе, өлең-жырларда,
басңа сөздер түскеннен (дистант ретінде келгеннен) сөздің стильдік эмоциясы кемімейді. Мысалы: Батырым Мэлік беренім, Жүйрігім озған өренім, Халыц сүР ?ен цалаулым, Жырымды саған тәгемін!— деген өлеңде «өрен» мен «жүйрік» диктант ретінде келіп тұр.
Кейбір синонимді сөздер о бастағы мағынасы толык сакталмауы салдарынан,
тілдегі «үйренішті» кызметі жагынан баскашалау қолданылады. Асыл тұкымды та
зы дегенді казак күмай тазы дейді; тазыны «құмай» деп атаудың сыры да түсінікті.
Сол сияқты алацанның аясына салып дегендегі ая да өзге тілде «алақагт» магынасында бола тұрса да, қазаңтың казіргі ұғымында «алақанның аумағы» магынасында
ңолданылады. Жоғарыда аталған «ңарақат» та солай: осыдан царацаттай көзі деген
тізбек шьпркан («ңат» деген алтай тілінде жеміс мағынасыңда қолданылады). Тілімізде ноян батыр немесе батыр ноян деген тіркес бар (ңыргыз эпосында «нойон» де
ген — «батыр, ер» магынасында). Сайып келгенде, жеке сездер мен ФЕ-дегі синоним-
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дердің мағынасы, стиль ерекшелігінде өз ара ортақ қасиет те, айырма (релеванттық)
белгілер де бар. Тіл жүйесіндегі олардың өз орындарын таба қолданудың мәні үлкен.

Фразеологизм және ұйытңы сездер
Фразеологизмдердің ішіндегі кейбір сөздер семантикалық жағынан ерек байңалып, түп қазық есебі қызмет атңарады. Ондай сөздер өлденеше ФЕ-лерде қайталанып
отырады. Оны «үйытқы сөз» деп атаған мақұл. Мэселен, тіл, жүрек, көз, ауыз, табан,
ңол, бас, ақ, кара, тас, ат, ит, жер, жеіі т. б. сөздер осындай ұйытқы сөздер катарына
жатады.
Т і л сөзімен келетін фразеологизмдер: тіл катты— сөйледі, сөйлей бастады;
тілі аузына сыймады — мықтап шөлдеді; тіл тигізді — біреудің жанына бататын сөз
айтты, сөкті (тілдеді); сөйлеуге тілі келмеді — сөйлей алмады; тіл алды — тыңдады,
айтқанды істеді; тіл алғыш — елгезек, айгңанды тыңдағыш, орындағыш; тілі байланды немесе тілі күрмелді — сөйлеу ңабілетінен айрылды; тілі шыға бастады — ба
ла алғаш рет сөйлей бастады. (Контекске ңарай тілі шьіға бастады деген ФЕ бірден
сөйлеп ңоя берді деген мағынаны да береді); тілден цалды — сөйлеу қабілеті жойылды; тілге келді— өзара сөйлесе (келісімге келе) бастады; тілдің майын тамызды —
тыңдаушысын ұйыта сөйледі; тіліңді тарт — сөзіңді тигізбей сөйле (ол тілін тартпады — ол қаймықпай сөйледі); тіл қысқа — ойындағысын жеткізіп айтып бере алма
ды деген мағынаны білдіреді (тілі жетпеді дегеннің мағынасы да осымен бірдей); тілі
мірдің оғындай — өткір тілді, тілмар (сөзуар дегенмен салыстырыңыз); тіл мен жағына сүйенді — мылжыңдап көп сөйледі, бос сөз айтты; тіл ашар немесе тіл сындыру — ескі өмірдегі бала оі^ытатын молдаға берілетін пара (алым). (Бұның басқа да
берер мағынасы бар); тіл берді — жол сілтеді, (ацыл беру дегенмен салыстырыңыз);
не тіл бар?— қандай жаңалық бар?; тілі келмеді — жөндеп айта алмады, сөзді бұзып сөйледі; тілге жүйрік — сөзге шешен (тілге шебер, тілге ұста, тілі шалғыр дегендердің мағыналары да осыған ойысады); тіліңе түйнеме ишццыр — тайталасып сөз
бермеген, жағымсыз сөз айтқан адамға айтылатын қарғыс; цызыл тіл — шешендік
(өнер алды — цызыл тіл); буынсыз [сүйексіз] тіл — шешен, сөзшең; тілсіз тіл — үн
қатпау; тілі ұзын — тілі содырлы; тілі ащы — шағып сөйлейтін адам; (техниканың)
тілін білді — техниканы меңгерді; (біреудің) тіліне ерді—біреудің ыңпалында болды;
тілінің цотыры (цыриіаңцысы) бар — мысқылдап, біреуді шаншып сөйлейтін адам
туралы айтылады; тілінің бүдьіры бар — бұл да осы еияқты; тілімнің үшында түр —
айтар нэрсем есіме түспей тұр; тілі өтті — көз ткці; тіліңнен тапцыр, тіліңнен тартцыр немесе тілің түбіңе жетсін (тартар — тілінен тартар деген мәтелмен салыстырыңыз); тілін безеді немесе тілін оісебеді — баск.аларға сөз бермеу мағынасында; тэтті
тіл — ңызыңты тіл, сүйкімді тіл (көбінесе жас бала туралы айтылады); тілдесе алма
ды — сөйлеудің реті келмеді; тіл ширатты — сөйлөугө жаттықтырды; цара тілді Ki
el — сезін ірікпей айтатын, түйреп сөйлейтін кісі. Сонымен бірге тіл сөзі қатысып
жасалған біраз мақалдар бар: сүйреңдеген жаман тіл сүйгеніңнен айырар; цылыш
жарасы бітер, тіл жарасы бітпес; тілде тиек жоц, ауызда жиек жоц. Мағынасы жағынан бұған орац ауыз, от тілді дейтін.мөтел ұқсас келеді, т. б.
Ит сөзімен келетін фразеологизмдер: ит өлген жер — өте алыс жер (ат арцасы
қиянда дегенмен салыстырыңыз); ит басына іркіт төгіледі — ағыл-тегіл молшылың;
ит тұмсығы өтпейтіи тоғай — ну орман, ңалың ағаш; ілгері басканның иті оттайды — «баю», ісі оңға басу, т. б.
Ж ү р ек ұйытқы болуына мысал: жүрегі дауаламайды; жүрегі жылыды; жүрегі тас төбесіне шыцты; жүрегі цайтты; жүрегі айныды; жүрегі царайды; жүрегі
сазды; жүрегін жалғады; жүрегі шайылды; жүрегінің түгі бар, т. б.
К о з дегенге мысал: бұл кісінің көзі ашылмады; көз болды; көз сал; кәрінгенге көз сүзген неме; балаға біреудің көзі тиген болар; көз шырымын алайыц;
оның көзі ілініп кетті; көздің цұрты; көзге шъщцан сүйелдей; көзден бір-бір үшты
[көзден бұлбүл үшты]; көзі жетпеді; көзіне шөп салды, т. б.
А у ы з сөзіне мысал: аузым пісті [күйді\; аузына тас салды; аузыңмен opaif
ормай отыр; аузымен іүүс тістеген (ат); аузьшен цұс ұстап отыр; аузын үстады;
аузынан мәйегі шығып тұр; аузынан түскендей; аузының желі бар; аузы желдей
еседі; аузының салуы [салымы] бар; ауыз бастырыц; ауыз жаласты, т. б.
Бұлардың мағыналіарын Сездіктен қараңыз.
Сол сияқты цара, ац, тас, т. б. біркыдыру сөздермен келетін ФЕ-лер де
баршылық.
Осьшдай ұйыті^ы сөздердің табиғатын, себеп-салдарын, тематикалыд топтарын
өз алдына дара тексерудің мэні зор. Бірде дене мүшелеріне (соматикалық принципке) байланысты, бірде төрт түлік мал, егін т. б. шаруашылывда, флора, фаунаға байланысты алуан түрлі фразеологизмдерге арнай көңіл бөлу керек-ақ. Осыған орай та
ры бір ескерер жайт: фразеографияның принциптері мен техника, методикасын жасаудың маңызы да зор. Белгілі бір кітаптың немесе ңазаң көркем сөз шебері — ірі
жазушының арнай конкорданция сөздігін жасау мезгілі де жетті.
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Фразеологизмдерге кейбір сан есімдер де ұйытңы бола алады
Тұрақты сөз тізбектерінің біраз бөлігі (ФЕ-лер, мақал-мөтелдер, т. б.) жеті, үиі,
тоғыз, цырыц сияңты бірқыдыру сан есімдердің төңірегіне топталып жүреді. Бұл
сөздердің белгілі бір тізбек, тіркестерге түп қазьщ болу себебі халықтың ежелгі дәуірдегі үғымгтүсінігімен, салт-санасымен ұштасып жатыр. Фразеологизм ішінде бұл сөздер нақтылы сан мағынасында ңолданылуы шарт емес. Мысалы, жеті ғылым тілін
біледі [жеті ғаламның тілін біледі], цыръщ ру дегеидерде наңты саннан гөрі әйтеуір
«көп» деген ұгым бар *.
Бұл сияқты сан есімдердің фразеологизмдер ішінде ұйытңы болу қасиеті жоғарыдағы тіл, жүрек т. б. типтес емес. Өйткені бұл үш, жеті, тоғыз, цырыц сөздері өзінің сан-мөлшерлік қызметін көп жағдайда жойып алу сыры бөлегірек. Олар белгілі
бір нәрсе, ңұбылыстардың ұғымдың символы ретінде ңолданылатын тәрізді. Бұлардың дені халықтың ескі наным, түсініктерінен туған. Бірақ, бертін келе бұл ұғымтүсінік дерексізденіп, екінші бір салаға ауысқан деуге болады. Айтальщ, ит сөзінің
алыстықңа тікелей қатысы болмаса да, ит арцасы циянда дегеннің алыстың ұғым
баламасы болғаны сияқты, жеті атасынан түк көрмеген дегенде жеті сөзі де, уақыт,
мезгілдің шартты көрсеткішіне айналған. Немесе жеті басты. жалмауыз, жүт жеті
ағайынды дегендегі жеті сөзі де жалпы көптік ұғымына айналып кеткен. Демек,
бұл сандар біршама сан мағынасын сақтай отырып, өзге ұғымға да икемденіп, екі
түрлі қасиетке ие болған. Өзге сандардан гөрі жеті санының жұмсалу өрісі кеңірек.
Ж ет і негізінде жасалған нақыл сөз, тақпақ, мақал т. б. фразеологизмдер
едәуір. Бұларда көне дәуір салт-санасының ізі сақталған.
Ңай елдің болса да өмірінде, ескі салтында бақсылық, балгерлік болғаны әркімге аян. Сол бақсылық, діни ұғым қалдыңтары қазақта да болды. Ңазаң құмалақ ашқанда, Жетіскенге беретін жеті зліті деп келеді. Бұл жерде «әліп» басында «білу,
тану» деген магынаны білдірген. Өйткені, қыргыз тілінде ол «арып» деген нұсңада
ңазір де ңолданылады. Ңыргызша айлакер ңуды кырык бір арыбы бар деуі де осыдан. Ңұмалақ аша білетін қарттардың сөзіне қарағанда, ңұмалаңтың «жеті әліп» боп
келуі «маңдайы» ашылган, «бақыт» қонған, «қьідыр» дарыған кісінің белгісі боладымыс. Мұндағы «жетіскен» деген магына құмалақтың «жеті әліп» боп келуіне итермеші болып тұр. Балгердің «сәуегейлігіне» шын құлай сенетін адам жетіскенге беретін жеті эліпті ңұмалақңа тізе бүгуі даусыз. Мұндай сенім-нанымға үйыған жұрттың жеті цабат жер, жеті цабат көк [аспан] дегенді шығарып алуына да таңырңауга
болмайды. Бұл фразеологизмдер мифологиялың, астрологияльщ ұғымнан хабар беріп
тұр. Жерді ұстап тұрган «көк өгіздің мүйізі» деп білген халың өзінің ойын жетімен
байланыстыруы бұл сан есімнің хальщтың атам заманғы өмірінен, идеологиясынан
аздап болса да дерек бола алатындығын көрсетеді. Осыган қараганда, Жеті карацшы
(көне түркі тілінде Жетіген), ңырғызша Жети аркар жұлдызын ала-бөле жеті санымен байланыстыра атауы, бұл санның, бәлкім, «киелі» екендігін көрсетсе керек. Жеті
жұлдызды жеті карақшыға балаган болар, көзіне бадырайып, көрініп тұрған затты
өзінің атымен атаған болар, мұнда ешңандай «киелі» ңасиет жоң дейік. Олай болса,
сан есебіне келетін өңге жұлдыздар неге басқаша аталган? Жұлдыздардың бірін
Темірцазыц, Үркер, Шолпан десе, бірін Есекцырған, Ацбозат, Көкбозат дейміз. Көзге
көрінген баданадай нәрсені өз атымен агады делік, ал енді көзге түртсе көрінбейтін
түнді қазақ неге жеті түн немесе жеті цараңғы түн дейді. Осы сөзден барып жаоалған жеті цараңғы түнде [жеті түнде] неғып жүрсің? Немесе жеті цараңғы түнде цайда барасың?, Жеті царацшыны таныған жеті түнде адаспас деген тәрізділер өтө жиі
кездесіп отырады. Діни ұғым, магияльщ сананың жеті сөзіне байланысты екендігін
жеті бүзірік [мүдірік] зулие (мүндағы «бүзірік» — зор, ірі деген мағынада) немесе
жеті шәріп деген тіркестер де көрсетіп тұр. Жеті шәріп деп жүргендері мыналар:
1. Мэке \Меке\ шэріп; 2. Мәдина шәріп; 3. Бұхар шоріп; 4. Шам шәріп; 5. Қатым
шэріп; 6. Қүддыс шоріп [Мысыр шәріп] ; 7. Кэлем шзріп. Дін иелерінің: «Колем шәріп мұсылманга бұйырган, ол аспаннан арнай түскен жеті кітаптың бірі» деп жүруінде негіз жок. Осы «жетінің» ислам дінімен, Мүхамбет пайғамбармен үш қайнаса
сорпасы ңосылмайтынын дінді уағыздаушылар біле ме екен? Колем иіәріп «аспан
нан түспестен» бұрын, Мұхамбет пайғамбар тумастан әлдекеше гасыр бұрын «жеті»
санымен ұласқан ұғым-нанымның сырын «молдекемдер» білмесе керек.
«Әлмисаңтан бері мұсылманбыз» деген ұғым бұт$ара халың үшін түсініксіз дүние. Грек халқындағы жеті әлемет («семь чудес света») талай панғамбардың белінен
басып өткен, талай әулие-өнбиелерді өзінен кейін туғызған. Ол аты шулы жеті әлемет
(алыптар) мыналар: Египет (Мысыр) пирамидасы, Вавилондағы Семирамида баңша* Автор өзінің ертеректе осы жайлы жазылған мақаласында («Қазақ ССР Ғылым академиясының хабарлары, филолог, сериясы», 4-шығуы, 1946) бұл сан есімдерге байланысты мифтік түсініктің де ұшыгы барлығын айтқан-ды. Бұлардың өзге де
туу себептерін жан-жаңты ңарастырып, өмір шындығына жанасар жагын баса айтқан тиімді.
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сы, Эфестегі Артемида храмы, Зевс статуясы, Галикарнастағы Мавзолей, Колосс Ро
досский, Фарос. Бұл жеті алый (жеті әлемет) неше буын ұрпақтардан қалып барып,
әлемге әйгілі «күш» болып, сол жеті ұғымымен ұласып жатуы да — осы санның
ел-елде айрыңша мәні болғандығының дәлелі сыңылды. Осыдан барып, ұлы зәулім,
сәулетті үйлерді орыс тілінде «восьмое чудо света» деп келуі, немесе өнердің соңғы
табысын «чудо современной техники» деп келуі жогарғы «жеті әлеметтің» әсерінен
шықі{,ан екендігі орыс ғалымдарына әлдедашаннан белгілі.
Жеті санының ой-санадан мықтап орын алғаны сондай, бір нәрсені шығаянан
шыщан күні деп білсе, адам түңілерлік етіп, жеті санын досып, ңазаң ат дойып,
айдар тағып алады; жалмауыздың, айдаһардың ең зорын дазаң жеті басты жалмауыз, жеті басты айдаһар [жеті басты аждаһа] дейді.
Бұл санга байланысты көзқарас халыд арасында қалыптасып, салт, заң болып
кеткен. Оган бір мысал: жеті атадан әрі ғана ңыз алысу заңы. Араға жеті атаны
салып, ңұда түсу әдеті ғасырлар бойы сақталып келген. Бұл дәстүр-салтты ислам дінін
ңабылдаған елдер кэйін шариғатда тура келтіріп алған; сөйтіп, жеті сөзі пайғамбардың хадісіне де шарпуын тигізген. Бертін келе алыс-жакындыктың өлшемі де осы
жетімен өлшеніп, ең болмаганда, әр рудың адамы жеті атасын — бергі шежіресін
білуге міндетті болган. Осыдан барып, жеті атасын білмеген мүрт (не жеті атасын
білмеген кәпір) деген сөз калган.
Көп нәрсені осы өлшеммен өлшеп, осы үлгімен пішіп дағдылануда сыр жатыр.
Ежелден кедей, тұңым-тұңиятынан бері дарай дәнеңе көрмеген жарлы болса, оны
жеті атасынан түк көрмеген дейді. Ес біліп, ат жалын тартып мініп, адам болганнан
бері карай көргені қорлыд болса, жеті жасынан көргені цорлъщ деп келеді. Үрім-бұтағынан бері карай келе жатдан байлыд, батырлың, аңындыңты казад: жеті атасы
нан қара көк («шынжыр балаң, шұбар төс бай-манап, шонжар») десе, енді бір жерде
жеті атаӘан бері негізі тойған; батырлъщ, байлыц жеті атасынан келген деп келеді.
Ата-бабасынан бері қарай адындык дарыган кісіні жеті атасынан бері ацындыц цонған дейді.
Тагы да кайталап айтарымыз: осындағы жеті деген сөз 7 сан есімімен лексикалық мағына жағынан, әрине, адекватты емес, «о баста», «ежелден», «қашаннан»,
«арғы аталарынан бері карай» деген мезгілдік үғымды беріп тұр. Екінші сөзбен айтңанда, ең алғашңы тікелей мағына орнына басда бір ұғым пайда болып отыр:
алғашңыдагы шекті сан, бертін келе «шексіз» немесе шартты, әйтеуір бір «көп сан»
ретінде айтылып тұр. Бұл тәрізді кұбылмалы, өзгермелілікті тілдің лексикалыд саласының баска тарауларынан да байңаймыз. Көп тілді білетін, көп халыдтың әдет-ғұрпын білетін (полиглот) кісіні халық жеті ғылымпың тіліп біледі деп келеді; мұндағы
«ғылым» деген «білім» магынасында емес, «ел», «жұрт» мағынасында (бұл сөз тілімізге араб тілі аркылы келген «ыкылым» түріндегі грек сөзі).
Тілімізде жеті атамнан мүндай пэлені көргенім жоц (жеті ата, жеті мүстаньімда мүндайды көргенім жоц) деген сөз бар. Біреуді түгін ңалдырмай, үрім-бұтақтан
бері ңарай сыбап, балағаттағысы келсе, ңазақ—«жеті ата», «жеті мұстыдан» немесе
«жетпіс жеті атадан» келеді.
Жеті сөзі бір топ макал-мэтелдермен ұласып жатыр: жетіге келгенше, жерден
таяц жейді; алып алты, жеп жеті болмайсың; жетімнің цұрсағы жеті цабат [жетімнің жеті царны. болады\; кедейдің жеті цацтаруы бар («... кесірі бар» деген мағынада), т. б.
Баланың жерден таяқ жеуі жетімен байланыссын, байланыспасын, негізгі өлшем осы санмен келуі де кездейсоқ емес сияқты. Баланың сана-сезімін, естияр болуын, аяқ баса бастауын жеті жастан бері ңарай есептеуде, әрине, өмір шындыгы
бар. Алып алты, жеп жеті болмайсың дегендегі жеті болмайсың дегеннің («кемеліне
келу, баю») сыкылды мағынасы бар. Бұл оанды негізгі ніек деп есептегенде («көп»,
«мол» деп карағанымызда), жеп жеті болмайсың деген тіркестің қазіргі тіліміздегі
семантикалык ролі бізге түсінікті болу керек. Ңалың мал мөлшері кей жерде цырыц
жеті, он жеті, отыз жеті болып өлшенген. Біреудің әйелі кыз туса, кейде цырыц жеті
цүтты болсын деу дагдысы болған (сондай-аң цырыц жылцылы болыпсың, цүтты
болсын сиякты сөз саптау көбірек айтылады). Мұндагы бір ескертетін нәрсе, малдың
жалпы мөлшері жогарыдай, жетіге бітіп келсе де, ңұдандалы кісілердің алыс-берісінде сан мөлшерінен асып түсу немесе ол межеден кем түсу бола береді. Осыған Кара
ганда, жеті сөзінің тікелей лексикалың магынасы дәл осы жерде саңталып тұрған
жоқ. Әйтеуір осыны «ырым» еткені болмаса, үнемі жетіні тәптіштеп, қалың малды
беруде сол жетіге жеткізу шарт емес. Бұл да болса жеті санының жай шартты ұғым
ғана болғанын көрсетсе керек.
Жеті бағзы уаңыт өмірдің басқа салаларынан да орын тепкен. Аңшылык, ит
жүгірту, ңұс салуға катысты: ит — жеті казьінаның бірі (ит жеті цазынаныц біріне
косылған) деп келеді. Ол ясеті қазына мыналар: 1) жүйрік тазы, 2) ңыран бүркіт,
3) иерен [берен] мылтьщ, 4) сұлу ісыз немесе сұлу өйел, 5) жүйрік ат, 6) ер жігіт,
7) ілім-білім. Әрине, халық аузыяда жеті қазына жайында бүдан баска да түсініктер жок емес.
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ЛСеті, бір жағынан, жақсылық затпен, өмірге керек өнер, кәсіппен, ізгілік қасиетке байланысып жатса, екінші жағынан, шаруаны куйзелгіп, елдің дамылын
алып, ней везде ала сапыран бүліншілікке, ашаршылыкңа әкеп соңтыратын жұті^а
да ңатысты. Қ азак: жүт жеті ағайынды — дейді. Қыс ңатты боп, суыңтан, бораннан
мал ңырылса да — жұт, жауынчнашын болмай, егін шыңпай қалса да — жұт,
малға індет ауруы келсе де — жұт. Осы жұттың ңай-ңайсысы болса да, өзімен бірге
ірілі-уаң басқа жұтты ала келетіні, бір жұт екінші жұтты шақыра келетіні — белгілі. Жұгтың тольш жатван зардабы боліады. Сондықтан бір жұтка іліктес баска
жұттардың да шығуын «жеті ағайыкды» деу орынсыз емес. Жұгтың осы «ағайындарын» (сыңарларын) халың мыналар деп ұғады: 1. Ңұрғакшылың (егін шықпау,
шөп ңуару); 2. Мал жұтау (ңыс ңатты болу, ңар ңалың жауу, індет болу); 3. Оба
(домалатпай); 4. Өрт кету; 5. Соғыс (бейбіт елге басңыншылық жасау); 6. Сел кету;
7. Жер сілкіну, т. б.
Сөйтіп, жеті сөзімен келетін діни ұғымды фразеологизмдерді де, сол ұғымнан шықңан сарқыншаң (реликт) есебінде күнделікті тіршілікте ұшырайтын басқа
ФЕ-лерді тізіп, санын көбейте беруге болады.
Өлген кісіге жеті күннен кейін құран одып, жетісін беру, жеті тамүк (жеті
тозаң), жеті мыстан (мыстан кемпір) дегендерді былай ңойганда, ертегілерде, батырлар жырларында, өлеңдерде, топонимикалык терминологияда жетіге ұштасңан
сөздер толып жатыр. XX ғасырдың бас шенінде өмір сүрген Абыл аңьін бір сөзінде
былай дейді: Арғымац атца сын болмас, Қиған қамыс цүлаксыз, Азаматта сын болмас, Арты болса түяксыз. Жеті арнада сын болмас, Аяғы болса түрацсыз. Ертіегілерде жеті дариядан өтті деген тәрізді тіркестер кездесіп отырады. Бұрынғы аңындардың өлеңдерінде: Әптиекке жеті әліп, Той дегенде барамын домбыра алып,—
деген еөз топтары осы жетіге байланысты түсініктен туған болу керек. Халык,
аузында жегі насырым жерге кіріп; бетімнің суы бес төгіліп деген ФЕ бар. Бұл —
«катты ұялып, тым қысылып» деген мағынада; «насыр» — өте ірі, тым үлкөн деген
мағынада; бұл жұмыс насырға шапты деген де «жұмыс үлкен шатаңка айналады»
деген ұғымды беріп тұр. Мұндағы ФЕ: баруын барсам да, жеті насырым жерге
кіріп, бетімнің суы бес төгіліп, зорға бардым тат^ылеттес сөйлемдерде келеді.
Жәңгір ханның баласы Тэуке ханның (1680—1718) ңазаісдың сол кездегі ескі
әдет, кәдесін мемлекет тілегіне еай етіп, шаруашылык, пен саяоаттың жаңа ағымына
үйлестіріп алған заңы «Тәукенің Жеті жарғьі(сы)» деп аталған.
Біздің пікірімізше, Тэуке хан мвн оның билері Теле би, Ңазыбек билердің
ежелден келе жатаан әдет-ғұрып, еокі кәделерін жинастыра келіп, соның ішіндегі
ең маңыздьісын, басты-бастысьш, елді билеуге керек жақтарын алып, өзінің жаңа
заңдарын «Жеті жарғы» деп атауы да қызык;. Дәл бұл жерде де, жеті өз мағынасында айтылып тұрған жоқ. «Киелі» сан ретінде ңолданылып, «негізгі», «бастыбасты» деген ұғымды білдіріп тұр.
Әрине, «жеті» дегенге әрдайым дін, немесе миф,1 тотем арңау болды деген
пікірлер бар. Біраң, біздің топшылауымызша кей жағдайда мәселенің осы ұшығы
шындың өмірден елес беруі шүбәсыз.
Түркі тілдерінің біразында жеті (йеді, йеті...) сөзі «апта» дегеннің орнына
жүреді. Ңазаңтың өзінде де жетісіне бір рет, жетісін беру сияктылар оның «апта ■>
орнына жүруін көрсетеді. Осыған ісарағанда парсының «апта» (жане осы мағынадағы арабтың «жүма») сөзінен бұрын туркі тілдерінде «неделя» мағынасында «жеті»
ңолданылған шығар деген болжам айтуға болады.
Мұсылман дініндегілер аптаның жеті күнін (дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бей
сенбі, жұма, сенбі, жексенбі) иран тілдері бойынніа атайды. Ал, одан бұрын не
деген екэн? Бұл сүракка, әзірінше, үзілді-жесілді жауабымыз жщ. Жай бағдар-болжау түрінде мынаны айтуға болады: а) Олар бірінші, екінші... күн деген тәрізді ізбен айтылуы ыңтимал. Айталық, орхон жазуларында ілкі күн (ілкі күн өлтүртім —
Мог., Хаі; ең ілкі күн Тоғы балында сүңүсдіміз,— КТб. 44), екінчі күн (екінчі
күн қоп өлүртім.,—Мог., Хаі) деген тіркестер бар. Бұлар аптаның жүйесімен айтылған «бірінші күн», «екінші күн» бе, әлде болған оқиғаның «алғашкы күні», «екінші
күні» деген орайда айтылатын жай күн ретін атау ма, ол жағы көмескі. Бағзы
уаңыт сан есімнен тыс сөз де аралаоа айтылуы да мүмкін, б) ай есебімен сөйлеу
дағдысы да ойланарлык мәселе (айдың бір..., екі жаңасы, т. б.), в) бүгін (бүл + күн),
ертең, бүрсігүні, кеше, алдыңгүні, арғы күні, т. б. сиякты атаулар да назар аударарлың проблема. Мәселен, үйғыр тілінде алғашқы бес күн бүгін, этэ, өгүн, индин,
чиндин түрінде айтылуы, ңырғыздарда: мурдаагы күндүн аркы күнү (төрт күн
бұрын), кечээки. күндүн аркы күнү (алдыңгүні) түрінде айтылуы көңіл бөлерлік
мәселе.
Үш сан есімімен келетін фразеологизмдер де ескі салтқа ңатысты. «Ешбір
басы бірікпейді» деген мағынада үш цайнатса сорпасы цосылмайды; «ешбір ойына
1 Чернышев В. И. О стержневых именных числительных в русском и казах
ском языках. «Известия АН КазССР. Серия филологическая», выл. 4, 1946.
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.кіріп-шықпаған» деген мағынада үш үйыцтаса түсіне енбеген деп келеміз. Ер кезегі
ушке дейін деген макал да бар. Ертегілерде: Віреудің үш баласы болыпты кемесе
хан үш цайтара сүрапты сияңты фразеологизмдер жиі кездесетіні белгілі.
«Жан алу», «жан беру» сияқты дәстүр көп елдерде болган. Бұл әдет қазаңта
да болды. Ертеде «жан беруге» тура келсе, дүние салган ардаңты бір кісінің моласына барып, одан үш рет айналып, «жалган айтсам осы кісінің аруағы ұрсын» деп
қарғанган. Мұндайда жан беруші айыпңа тартылғаи кісі емес, ол кісінің үш ата
алыстыгы бар жаңын туысы болуы шарт болған. Туыстығы үш атаға жеткен кісінің сөзі әшкереленіп, жаман қылығы жұртңа аян, сенімсіз болса ғана, айыпқа
тартылган кісінің басқа туысы (бірақ үш атадан бері болмау керек) жан беретін
болған *.
Т о ғ ы з сөзінің қазақтың ескі салтынан орын тепкенін, бір рудың екінші руға,
бір кісінің екінші кісіге төлейтін сыйлығының, кейде айыбының «бір тоғыз», «үш
тоғыз», «тоғыз тоғыз» болып келуі толың айңындайды.
Ңазаңтың өте бір сүйіп ойнайтын ойыны «Тоғыз ңұмалақты» алсақ, оның
ойын тәртібінде «ұту» («айып алу»), («ұтылу», «айып тарту», «айып төлеу») магынасы бар. Өзінің тура мағынасында айтылып тұрған тогыз санының ңасиетін діни
ұғымға апару, әрине, әбестік болар еді.
Тоғызбен байланысты сыйльщ тарту, айып беру көп елдерде бар. Мәселен,
ңырғызда төө баштаган тогуз немесе ат баштагсш тогуз деген тіркес бар (төө баштаган тогуздан калың берген деп келеді).
Тоғыз туралы сенім, ыръгм-салт монгол халқында өзгеше орын тепкен. Ханға
арналатын сыйлық, берілетін тарту «бір тоғыз», не «үш тоғыз» болған. «Бабур-на.меде» түркі елдеріндегі бұл салт, әдеттер сол монғолдан ауысып келген деген пікір
айтылады.
Ң. Халидов өзінің белгілі «Тауарих ңамса» деген кіт,абында түркі, монгол
халыңтарьіның «тоғыз» үғымына байланысты мынадай пікір айтады: а) монгол,
қалмаңтардың ескі сенімі, діни ұғымы бойынша аспан тоғыз цабат болады, кұдай
оокың ең жоғаргы тоғызыншы ңабатында тұрады, солай болганнан кейін «бас
патша» (құдай) сыңылды одан төменгі «жер патшасы» (хан) да оол жолмен, сол
тәртіппен орын тебуге тиісті. («Бас падишаһ хаки кидин бүйлә фиғіл садир ол дисе
падишаһ мажазинің тәртібі дәхи у тағлимә муафік тоғыз болмац лазим») дегенді
келтіреді; ә) тогызға байланысты заңның (әдет-ғұрыптан орын теуіп, біреуге сыйлық беру, біреуді жазалау, т. б.) Шыңгыс ханнан басталатынын көрсетеді; б) «хан»
деген атақ тогыз атадан бері осы лауазым сақталып келе жатңан кісіге ғана телінген, соның салдарынан Әмір Темірге хан атағы берілмеген дейді. Әмір Темір көп
жерді өзіне қаратып, ңанша көп елге үстемдік жүргізсе де, (ңаншама елді қан ңаңсатса да,— I. Е.) жоғарғы «тогыз ата» деген негізгі ңағидаға сай келмегеннен кейін,
ол «хан» делінбей, «мырзашаһ» деп аталынған дейді; в) «тоғыз» жайындағы дэстүр
мен ұгым ертеде Россияға да шарпуын тигізіп, кей халықтарда ңарадан хан сайланатын болса, ол кісі осы дөрежеде алдымен тоғыз жыл ңызмет істеуге міндетті
болған дегенді айтады.
Қ ы р ы ц сан есімімен келетін фразеологизмідер ескі сеніммен ұштасып, ңазақ
тілінен де орын тепкен: цырцына шыдаған соң, цырыц біріне де шыда; баланың
цырцынан шығуы; өлген кісінің цыркын беру, т. б. Түркі елдерінің біразында көз
тиген баланы кыръщ ожау, не цырьщ цасыц сумен шомылдырды, ертегілерде цырыц
күн ойын, цыръщ күн тойын жасады, ханның цырыц уэзірі болыпты, цыръщ күн
жол жүріпті деген ФЕ-лер жиі айтылған. Сойылған мал етінің борша-боршасын
шыгарып, жілік-жілігімен бөлуді цырыц жілік дейді. Әйелдер ірі караға қаһары
түсіп, кейігенде ой, цырык жілік болғырі деп қарғайды. Ңазақ фольклорында кырыц сан цалмац (цырыц сан цара цалмац) деген сөз бар. Мұндағы цыръщ сан деген,
токсан екі баулы өзбек деген сықылды ру санын көрсеткен болу керек.
Қырыцтың діни ұғымы басқа елдерде де бар. Мәселен Стамбул түркінде біреуге ңырың санымен келетін ақшадай ңайыр-садақа беру бар (бұл туралы бер цырцы — кедар цорцу деген сөз бар, «ңырыңқа толтырып аңша берсең, ңорқыныш
болмас» деген магынада). Ислам дінін ңабыл етісен халыңтардың бэрінде де өлген
кісінің кырңын беру (мәселен, татарларда бұл салтты цырцын оздырмац дейді)
ырымы бар.
Ңазақ ертегілерінде ұшырасатын бойы бір түтам, сацалы цыръщ тұтам, тазшаның цыръщ өтірігі сыкылдылар халықтың санасынан ертеден орын тепкен. Маңал, мәтел, накыл сөздер және баска сөз орамдары да бұл санның да «әнніейін»
оан емвс, бір кезде «киелі» мөлшер екендігін көроетеді. Ңазақ цыръщ күн шілде
деп жаздың нағыз аспан айналып жерге түсер ыстығын айтады. Үш ай жаздың
ыстыгы осы цыръщпен біте коймағанмен, ол сан бұл жерде негізгі бір өлшем болып
тұр. Бағзы уақыт кыстың да ңакаған үскірік аяз мезетін осы «ңырьгқ» оанымен
* Осы салт жөнінде мына еңбекті ңараңыз: Ильминский И. И. Материалы к
изучению киргизского языка. Спб., 1861.
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өлшеу салты болған. Қырыцтың айрықша бір өлшем болатындығына жоғарғы көрсетілгендерден белек, мына мыоалдарды да келтіруге болады: жацсы ата жамак
балаға цыръщ жылдъыf азыц; цырыц жамау немесе цырыц цұрау — абден тозығы
жеткен; цыз цырыц жанды; цырыц пышац болды—■араздасты, ңызыл өңеш болыіг
төбелесті. Сонымен цырыцпен, келетін сөздер өте көп. Солардың басты-бастысынғана көрсетіп өттік.
Түркі тілдерінің оан есімдері туралы бұрынды-соңды жазылған еңбектерде
бұл сандардың қолданылуы жайында толық пікір айтылғаін емес. Тек, Ңазан қаласында шыңқан Н. И. Золотницкий деген кісінің «Корневой чувашско-русский сло
варь» (1875 ж.) атты еңбегінде жеті және тоғыздың сеніммен байланысты ролі
жайында азын-аулаң мәлімет бар. Ал Галеви жеті оанын «жет» (йет) деген сөздек
шыңты деседі. Демек, сөздің ең алғашқы түрі «йатті» емес, «йатт» болған тәрізді *.
Бүл сан о баста шекті, тиянаңты сан болғанын әркімдер де айтады. Бірақ жетініц
формасын аньіқтап, үзілді-кесілді пікір келгірген ешкім жоң.
Жеті, цырыц, үш, тоғыз тәрізді сөздердің тіліміздің ңазіргі сатысындағы қолданылу тәртібін, осы күнгі семантикасын, стилиетикалың функциясын тексерудің
өзі де ол сөздердің этимологиясын білуге жол ашады. Жеті, т. б. сияқты сездердің
осы күнгі лексикалың мағынасы меін грамматикалың мағынасы ол сөздердіц өткек
тарихына айғақ бола алады. Біз жетінің, жет, не же деген етістіктен шығу, щыкпауын ойластыратын мәселе деп қараймыз. Әңгіменің түйіні бұл сөздің және осы- >
ған тетелес басңа сандардың тіл-тілде аттуаратын функциясындіа жатыр. Сондыкта»
біз оны көбінесе осы жағынан сөз ңылдық.

Фразеологизмнің кейбір грамматикалың көрінісі
Грамматика тұрғысынан Караганда, жалпы фразеологизмдер синтаксистік
(кей жағдайда морфологияльщ) тұтаетығын оақтап, басқа еркін тіркестер тобынан
да, қалыпты сөйлем түрлерінен де бөлектеніп тұрады. Ңазаң тілі фразеологизм
жүйесі де бұл ереженің дұрыстығын ешбір дау тумастай дәлелдейді. (Бұған біз
жоғарыда толығырак токталғанбыз).
Фразеологиэмнің грамматикалык ерекшеліктері ңазак тілінің жалғамалы
(агглютинатив) сипатымен астасып жатыр. Яғни грамматикалық өзгерістер фразеологизмдердің синтетикалың тасілмен де, аналитикальіқ (синтаксистік) тәсілмен дежасалуыная келіп шығады. Мұның өзі есім+есім, есім+етістік (әрі бұлардың курдел! түрі) тізбектердің ңай-ңайсысына да ортаң норма.
Фразеологизмдер контекстің әуеніне қарай өзгеру я өзгермеуі жағьінан екі
топңа бөлінеді: бір алуан фразеологизмдер коінтекстің аясында ешюандай өзгеріске
ұшырамай, өзінің дербес формасын сақтап отырса, бірңыдыру фразеологизмдер
(жонтекстің әуеніне карай өзге сөздермен катынаска түсіп) форма жағынан өзгеріп,
косымша, сүйемел сөз тіркестіру арқылы барып ңолданылады. Айталық, цолы
ашыц, ерні салпы, цол созым, жеті түнде, т. б. тізбектер барлык контекст аясында
дәл осы калпында келеді де отырады. Ал, ала аяц цу деген сөз қолданысты алееаяғы; ала аяцтың өзі, ала аяц цуы деп те айтуға болады. Немесе әкесін танытты,
жанын көзіне көрсетті деген тізбектің соңғы компонентін әкесін. танытайын, жанын
көзіне көрсетейін/1әкесін танытшы, жанын көзіне көрсетшіЦәкесін таныта көр
түрінде де өзгертіп қолдана береміз. Ал, ешкімнің ала жібін аттаған емес ■
— дегенді.'
ешкімнің ала жібін аттаған емессің [емеспін], ешкімнің ала жібін аттаған жоц еді
[жок едім] түрінде кұбылта беруге болады.
ФЕ-лерді сырт сикына қарап, яғни белгілі бір к0СЬІМшалаРДы бойына дарыту
калпына қарап, синтаксистік кызметі мен фразеологизмнің мағынасынан бойды:
аулаң сала талдаоак, формаль тұрғыдан еркін тіркесте болатын барлың белгілерді
табуға болады. Олай болған күнде форма мен мазмұнды жорта алшақ караған
болар едік, ішінара оларды бірлікте қарамай, бөліп тастау жолына, жасанды
тәсілге сүйенген болар едік. Шолудың бас шенінде («Ңазақ тілі фразеологиясы —
дербес пән» деген тақырыпта) атрибутив немесе адъектив, адвербиал, т. б. түрде.келген ФЕ-лер ңысңаша сөз етілген. Бұл сипатты тіркестердің басым көпшілігі лексикалың мағынасы жағынан еркін тіркес табиғатына жуың келеді: екі-үш компонентті тіркестің бірі ңалайда негізгі мағынасын саңтап отырады. Осы айтылғандарды арңа сүйер критерий етіп, фразеологизмдерді синтаксистік қатынасына ка-рай мына топтарға белуге болар еді:
* Форма жағынан цазақ тілінде өзгеше қолданылып жүрген сан есім — бесті.
Осындағы -ті жүрнақ; бұл сөз көбіне беске шыққан жылқы малына арнайы айтылады: бесті ат немесе тек бесті дей саламыз. Басқа сан есімге бұл жұрнақ қосылыксубстантивтеніп бесті сықылды белгілі бір зат мағынасы жасалуын байқай алмадық.
Ңазақ тілінің жинаңтау сан есімдерін жасаушы -ау(-еу) аффиксінің бірден жетіге'
дейін ғана қосылуы қызық қүбылыс. Татар, т. б. кейбір тілдерде «онау» тұлғасьЕда бар.
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а) бастауыш пен баяндауышқа бөлінетін «сипатты» фразеологнзмдер: үрейі
ұшты, жаны ашыды, күні туды, тауы шағылды т. б. Мұндай ФЕ-лердің бірінші сыңары үнемі тәуелдіктің III жағында тұрады да, етістік сыңары ашыц райда келеді.
Ал морфологиялың жағынан бұлар зат есім + етіетік тіркес;
ә) аныңтауыш пен аныңталғыш мүшеге бөлінетін «сипатты» фразеологизмдер: еңкейген шал, еңбекіеген бала; сүц көз, ақ жүрек т. б.;
б) пысыңтауыщ пен нысықталғыш мүшеге бөлінетін «сипатты» фразеологизмдер: күле царады; күле кіріп, күцірене шыщты т. б.
в) тура және жанама толықтауыш пен толықталатын (не «баяндауыіи») «сипат
ты» фразеологнзмдер: апшысын қуырды, сазайын тартты; намысца шапты, сабасына түсті т. б.
Сырт тұрпатына ңарап, соңғы тіркес екі мүшелі деп айтуға болмайды. Олай
болатын себебі — бұлар идиомды тізбек.
Эрине, ФЕ-лер осы түрде екі компонентті немесе екі «мүшелі» ғана болып келмейді, күрделі, яғни тұтас сөйлем болып та келе береді. Мысалы: аспан айналып
жерге түседі деген тізбек эллипсистік тәсілде қолданудың және етістіктің ашыі{
райда тұруының нәтижесінде өз алдына дербес сөйлем болып тұр. Егер аспан айналған ыстыц немесе аспан айналып жерге түскен ыстыц деп қолдансац, аспан айналған немесе аспан айналып жерге түскен десек, ФЕ-нің бұл компоненті ыстъщ деген
сөздің анықтауышы болып кетеді. Аузым пісті [пісіп отыр] дейтін тізбек те — өз
алдына бір сөйлем. Ал осы тіркес: аузым пісіп, одан ештеңе сүрамай цойдыш деген
сөйлем ішінде келгенде, іүұрмалас сөйлемнің бір жай сөйлемі емес, пысықтауыпі
мүшенің [{ызметін атңарып тұр. Аузы піскен адам деген ФЕ-нің ішінде бұл тіркес
аньщтауыш орнында тұр. Асығы алшысынан түсіп отыр; аузы тұшып цалды; бетінен оты шыцты немесе мағынасы осыған жақын беттіц арын белбеуге түйді; беттің суын бес текті; көзі жетпеді деген сияқты көптеген тіркестер де осы сипатта
өзгеріске түсе береді.
Фразеологизмдерді сөз таптарыва карай классификациялау да ең негізгі
мәселелердің бірі. Вір ескертетін жай: бұл тіабектердің ішінде мызғымастай болып.
ңалыптасңан сөз таптары бар деп, үзілді-кесілді тұжырым жасауға болмайды. Сөз
таптары жайлы мектел грамматикаларында айтылатын і^ағидаларды фразеологизмдерге қалай болса солай ңолдана берудің жөні жоқ. Олар зат есім, етістік, үстеу,.
т. б. сөз таптарымен тең мағыналы емес. Себебі, фразеологизмдердің тұлғасы меи
семантикасы жеке сөз табына барабар келмейді. Белгілі бір сөз табының' ңызметіне жуықтайтьін ғана фразеологнзмдер бар, ал ф. түйдек (идиом) болса, ол болгілі
бір сөз табының қызметінен мүлдем алшақ жатады. Бұған мынадай мысал келтіруге болады. Зат есімге жуыңтайтындары: көк өрім, бау кеспе, без бүйрек, кескекті
аю, көк лш; етістікке жуыңтайтыны: аузын үстап цалды, ала жіп аттамады, ала
көз болды, арца сүйеді, атой берді. аузымен орац орды, бармағын тістеді; үстеуге
жуьп$тайтындары: көзге шыцкан сүйелдей, цас пен көздің арасында; сын есімге
жуықтайтындары: бармағынан бал тамған, екеуінің жүлдьізы ыстық, ит жанды
(соңғы тіркес, көбінесе, әзіл-оспак түрінде «төзімді» дегеннің орнына айтылады), т. б.

Фразеологизмнің ңұрам сипаты, компоненттерінің байланысу түрлері
Ңазаң тіліндегі фразеологнзмдер өзінің кұрамы жагьшан ңаншалықты әр
алуан болып келсе, компоненттерінің байланыс сипаты жағынан да соншалыңты
эр тарап болып келеді.
Фразеологизмнің қандайы болсын, қазіргі күйінде грамматикальіқ жағьшан
да, лексикалық жағынан да бір тұтас қолданылады. Оларды синтаксистік, семантикалық ерекшеліктеріне, жеке сөз табы, сөздердің мағыналың жігі жағынан тек
соларға ұқсас белгілер тұрғысынан ғана ңарауға болады. Өйткеяі фразеологнзмдер
жеке тұрғанда сөйлем сипатында болып (сол себепті сөйлем мүшелері де болып)
келеді де, контекст аясында бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Айталық, жанын цармады, жанын жеді тіркестеріндегі «жанын» тұлғасы осы қалпында
толыңтауыш пен баяндауыш цызметінде (жанын+жеді) тұрған сияқты, ал, цайғы
жанын жеді десек, бүлар цайғы+жанын жеді түрінде екі мүше жігіне бөлінбек.
Немесе, жай тапты тіркесі: алатынын алып + жай таптыЦжаны-<. + '>жай таптыЦ
алатынын алып-\-жаны<С + 7>жай тапты болып түрлене береді. Соның бәрінде
қайтті? деген сұраңңа тұтас күйінде жауап береді. Ал, намысқа шапты деген де
сондай: намысца — «толықтауыш», иіапты— «баяндауыш» іспетті. Сөйтіп, форма
көрінісі ғана емес, мағына бірлігі де негізге алынады.
Сыртқы тұрпаты жағынан өзіне тән ерекшелігімен көзге түсер бір шоғыр
тізбектер — п а р а л л е л ь д і ф р а з е о л о г н з м д е р .
Бұлар — өзгеше бір копуляция жолымен салаласа тіркескен фразеологнзмдер.
Бұл топтағы тізбектерде, әсіресе олардың ішіндегі ай дер ажа жоц, кой дер цожа
жоқ типтес тіркестердің параллель компоненттері өзара тең тұрып тоғыеады, жарыоа жұп ңүрайды. Бұл параллелвдер грамматикалыі{ жағынан да, семантика лык
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жағынан да терезесі тең тұр. Ацай жоц, тоцай жоқ; айрандай аптап, күбідей
пісіп [күптеп\ секілді параллельдер де, сондай-ақ осы соңғы мағынаны білдіріп,
ац дегені алғыс, цара дегені царғыс болып келетін фразалар да ұзын арцау, кең
тұсау; үзында өшті, цысцада кекті емес; алалы жылцы, актылы кой немесе цоралаған цой, костаған жылцы; апы кіріп, күпі шығып сиякты тіркестердің бәрі де
жоғарыдағы айтылғандай, екі сыцары жарыса қолданылады.
Детерминация жолымен ыңпалдаса тіркесу қос сезді фразеологизмдерге тән
бірден-бір негізгі тәсіл. Алайда копуляция, детерминация тәсілдері фразадан басқа
ңұбылыстарда да кездеседі. Мәселен, аяц-табац, ата-баба, цысы-жазы, анда-санда
тәрізді қос сөздер копуляция жолымен жасалса, бала-шаға, катын-калаш, цыз-кырцын т. б. детерминация жолымен жасалған. Өйткені соңғы типтегі қос сөздердің бір
компоненті тіліміздің күні бүгінгі тұрғысынан мағыналы болса, екінші компонент
десемантизацияланып кеткен. Оның (екінші сыңардың) цос сөз ішінде сақталуы
жоғарыдағы мысалдардың мағынасына ұйтқы — алғашқы сөздің ыңпалымен
болып отыр.
Ңос сөз бірімен-бірі жымдасып, бірінен-бірін ажыратуға болмайтын арнаулы
сөз тобы. Ол өзінің алғашқы, не соңғьі компонентімен цатар түрса ғана цос сөз
болады; бүзау-торпац, жол-жөнекей, үшы-цаыры түрінде сызықшамен жазылады.
Бірақ, казаң тілі фактілерін толығырак камтып, пайымдап ңарасақ, тілімізде бірібірінсіз айтылуға келмейтін тиянақты сөздердің кеше алуан түрлері бар. Олар
мағына, тұлға жағынан нағыз қос сөз сипатты бола тұра, мағыкалық бірлік жағынан, компоненттерінің құрамы жағынан өңге і;ос сөздерден оқшаулау. Населен,
ңазақ, қырғыз тілдерінде үлде, бүлде деген сөздер әрдайым қатар жүреді, бірін
екіншісінен бөліп алып айтуға болмайды. Сол сияқты некен-саяц, жол-жөнекей,
токты-торым дегендегі некен, торым, жәнекей деген компоненттерді де өзінің сыңарынан бөліп айтуға болмайды. Біраң бұлардың арасына «мен» жалғаулығын койып, «некен мен саяқ» түрінде айтуға әсте болмайды. Ал қос сөзді фразаларда осы
тарізді дәнекер жалғаульщ болады. Айталық, ацай жоц, тоцай жоц деген тізбектің
мағынасын аныңтап тұрған — жоц деген сөз; жоц екі рет қайталанып, ФЕ-ге стильдік өң беріп тұр. Үн жоц, түн жоц; цан жоц, сөл жоц дегендер де осындай.
Осылардың бір модельмен жасалғанын мынадан байқауға болады: із-түзі
жоцЦіз-түзсізЦіз жоц, түз жоц (жым-жылас) жоғалды.
Егер ай-шайсыз кіріп келді дегендегі ай-шай қос сөзін ай жоц, шай жоц кіріп
келді деген фразеологизммен салыстырсац, бір кезде ацай жок, токай жоц дегенді
де ацай-тоцайсыз түрінде тілде қолдануы толық мүмкін. Сол сияқты үн-түнсіз —
үн жоц, түн жоц; кан-сөлсіз — цан жоц, сөл жоц дегеннен де мұны анык көреміз.
Тегінде параллельді ФЕ-лер ауелде осы ңос сөздің өзікен күрделене келіп, жаоалуы
ықтимал.
«Жетісіп, молшылыі^ка ңол ілігіп, байлықңа белшесінен батып» деген сөздердің синонимі — айрандай аптап, күбідей пісіп; «мыңғырған мал» і(үйір-үйір жылқы,
ңоралы қой) дегенді фольклорда алалы жылцы, ацтылы қой деп айту бар. Не болмаса «маңдайы ашылған», «қыдыр дарыған», «бақ қонған», «тасы өрге домаланған-> деген ФЕ-лердің ңос сөзбен келетін баламасы — ац дегені алғыс, цара дегені
царғьіс.
Жалаң ңос сөздерге ңарағанда, параллельді фразеологизмдер, көбінесе, метафоралык мағынада айтылады. Бұларды ауызекі тілімізден, қазаіугың бай фолыслорынан, шебер жазушыларымыздың тілінен жиі кездестіруге болады. Мәселен, «Еңлік — Кебек» пьесасында: «Әулиеге ат айтып, цорасанға кой айтып, бала тілеген
кісініц бірі біздей-ац болар» тәрізді тіркес көп ұшырайды. Осындағы әулиеге ат
айтып, корасанға цой айтып деген де параллельді фразеологизм. Бұндағы компоненттер тұлға жағынан да біркелкі келіп отырады (Әулие-ге ат айт-ып//цорасан-ға
кой айт-ып).
Бүлардың цос сөз болу себебі тек форма жағынан біркелкі келгендігі ғана
емес. Негізгі шарт ■
— қосарланған екі сөздің бірінен-бірінің жігі ажырамауы. Сөз
тізбегі екі сөзден жасалуы да мүмкін, екі-екі сөзден (жүп ңос сөзден) жасалуы да,
екі жұп сейлемнен жасалуы да мүмкін. Бірақ мүндай фразалардағы создер екі
салаға бөлініп, параллельденіп, тұлға жагынан. үйлесіп, циысып отырады. Әй дер
ажа, цой дер цожа жоц деген осы айтылғанға толың дәлел болады. Бұл екі жай
сөйлемнен ңұралган: біріншісі — эй дер ажа жоц, екіншісі — цой дер цожа жоц:
мұндағы дер дегенді (есімшенің келер шағын) есімшенің баска түрлерімен де (дейтін, деген) ауыстыруға болады; жоц дегеи сөзді бір-ақ рет айтуға да болады. Бұдан
өрине, ФЕ-нің ішіндегі сөйлемдердің мәні кемімейді.
Буырцанды, бұрсанды, мүздай темір цұрсанды деген фразаны алсац, алғашқы күрделі компонент — буырцанды, бұрсанды, кейінгі компонент —• мүздай темір
күрсанды. Алғашкы компоненті тұлғалас екі етістіктің жедел өткен шағы, түбірі —
буыркан, бүрсан. Кейінгі компонент үш сөзден жасалған, олардың түбірлері — мұз,
темір, цүрсан. Бұл ФЕ осы өлеңді түрінде ғана ңалыптасып кеткен. Мұны қара
сөзге айналдырып, мүздай темір цұрсанып, буырканды десек, стиль жағына нұқсан
келетіндігі сөзсіз.
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Сайып келгенде айтарымыз: дағдылы дос сөз бен (дефис арңылы жазылатын)
параллельді ФЕ-нің (үтір, не жалғаулықпен келетін) аралығында мағыкалық жуыктыі{ жоқ емес. Алайда бұл екеуі кұрылымы жағыван екі басқа категория. Олардың
негізгі пунктуациялық белгісі: а) сызықша (дефис): тәлім-тэрбие, бала-іиаға, үймежүйме т. б.; ә) үтір: ұзын арцан, кең түсау; тебінгіден тер жауып, цабырғадан кан
жауып т. б.
Үтірмен жазылатын параллельді ФЕ-лер грамматикалык жағынан торт салага
бөлінеді (бұл ретте біз эр компоненттің соңғы сөзін еске алдың):
1. Зат есім тұлғасында келетіндері: алалы жылцы, ацтылы цой; үзын арцан,
кең тұсау; ац дегені алғыс, кара дегепі царғьіс;
2. «Жоц» сөзімен келатін параллель ФЕ-лер: ацай жоц, тоцай (ноцай) жоц;
кан жоц, сел жок; үн жоц, түн жоц; әй дер ажа жок, цой дер цожа жоц;
3. Есім жұрнақтары арқылы келетіндер: үзында өшті, цысцада кекті; бір сырлы, сегіз цырлы;
4. Етістік тұлғасымен келеті-ндер: айрандай атітап, күбідей пісіп; басы ауырып, балтыры сыздап; апы кіріп, күпі шығып; әулиеге ат айтып, корасанға цой
айтып (немесе эулиеге ат айттым, цорасанға цой айттым); тебінгіден тер жауып,
цабырғадан кан жауып (немесе тебінгіден тер жауды, цабырғадан цан жауды).
Параллель фразеологизмдерді осы тұрғыда топқа бөлудің өзі де шартты нәрсе.
Өйткені, бүлардың едәуірі синтаксис жағынан (компоненттердің орны жағынан)
анағүрлым тиянақтьг. Мөселен, ұзында өшті, цысцада кекті деген параллельді
ФЕ-нің екі қанатын ауыстырып өзгертуге болмайды (цысцада кекті, ұзында өшті
деген түрде ңолданылмайды). Bipaij, мұның ішіндегі жеке сөздердің тұлғасын ңұбылтып айтуга келе береді: үзында өшіміз, цысцада кегіміз жоц; ұзында өшім (-із),
цысцада кегім (-із) жоц; үзында өштімін, цысцада кектіжін. Ал, үзын арцан, кең
түсау сияқты есім тұлғалы ФЕ-лер синтаксис жағынан да, морфология жағынан да
тұрақты; ягни бұл сөздердің орнын ауыстыруға, сөздерді осы қалпынан басңа түрге
салып, еркін өзгеріске тусіре беруге келмейтіні жоғарыда әлденеше рет ескертілді.
Мәселен, ацай жоц, тоцай жоц сияфгы ФЕ-ні ешбір өзгертуге болмайды. Ол сөйлем
ішінде басқа сөздерден интонациясы арқылы оқшау тұрады.
Параллель ФЕ-лердің лексикалық, стильдік мағынасы мына түрде даралана
айқында лады.
Мысалы, алалы жылцы, ацтылы. цой дегенніц орнын ауыстырып, ацтылы жыл
цы, алалы цой, деуге болмайды. Неге десеңіз, қой малы түске бай емес, ал жылқыны
бірде торы, күрең, шабдар, боз, сұр, цара қүла деп, бірде торы төбел, күрец төбел,
цара кер, цұла кер, т. б. түстеп айта береді. Алалы жылцы деген осы тәрізді түстердің барін камтитын сөз. Екіншіден, ак (ацтылы) деген сөз жылңыға, атңа тікелей
жанасып, анықтауыш бола алмайды. Ңазаң ац ат демейді, боз ат дейді; ац дегенді
ат деген сезге аньщтауыш етеміз десек, ац дегенді боз деген сөздің алдыва қойып,
ац боз ат деп ңана айтамыз. Сөйтіп, алалы жылцы деген «барлық жылңы», үйірүйір жылкы», ацтылы кой деген «барлык қой», «мыңғыраган кой» деген мағынаны
беріп тұр.
Жогарғы тізбектегі үйлесімді, ұйкасты келіп тұрған аныдтауыштар (алалы,
ацтылы) ФЕ-ге жан беріп, бейнелі түрге түсіріп тұр. Осы күнгі долданылуында бұл
жалпы «төрт түлік мал» ұғымын білдіреді: Алалы жылцы, ацтылы цой, Аңдыған
бөрі жемей ме, иесі ұйыцтап жатцан соц (М. Ө.).
Алты аласым, бес бересім жоц дегендегі ал, бер түбірлерінен жасалган туынды есімдер тәуелденіп тұр.
Ңазақ тілінде аласы, бересі деген сөздердегі -асы, -есі жұрнағы — коне жұрнақ. Ол көресіні көрдім дегендегі көресі сияқты бірді-екілі сөзде ғана ұшырайды;
етістіктің түбіріне жалғанып барып, зат есім тудырады. Татар тілінде бұл жұрнаң
жиі ұшырайды (ұйыцтасым келми, царасым келди).
Апы кіріп, күпі шыцты деген ФЕ тілімізде тек көсемшенің өткен шағы түрінде
ғана ұшырайды. Этимологиясы жағынан, «апы» сөзі көне түркі тіліндегі «абы»
(жасырыну, тығылу мәнде) сөзімен бір сияқты, ал «күпі» сөзі көне түрік тіліндегі
«күпік» сөзіне жақын келеді. Сонда «жасырынып кіріп, киініп шықты//'қысылып
кіріп, қымтырып шьщты» деген мағынаға жуықтайды.
Ац дегені алғыс, цара дегені царғыс. Ац, цара деген сөздер көп магыналы:
акца аузымыз жарыды; көздің ағы мен царасындай сацтады; көзге ац түсті; ацтан
тигізіп, ойын дэл айтты дегендегі ац сөзі туынды мағынада айтылып түр. Сол сияқты цара деген де жанама мағынада айтылады: төре мен цара; цара бассын [цара
албасты бассын]; алыстан цара көрінеді; цара бастың цамын ойлау; цара жаяу;
цара жүрек, т. б. Бұл жердегі ац, цара деген сөздер магынасы жагынан «кара болсаң
ңалмайды, ақ болсаң дауламайды» немесе «аң, ңарасын ажырат» деген орамдағы ац,
цара дегенмен жуыңтас. Бұлар сөзін ақтан тигізіп, қара қылды ңақ жарған шешендікпен байланысты айтылған болу керек.
Ақай жоқ, тоқай жоң дегендегі ацай мен тоцай сөзі осы ФЕ-ден баска жерде
кездеспейді. Бұл ФЕ осы калыптасңан тияиаңты түрінен екінші бір түрге ауыспайды,
оларга ешбір іуосымша косып өзгертуге де болмайды, сөз орнын ауыстыруға да бол-
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майды. Оның тағы бір ерекшелігі, өзімен мағынасы жуьщ басңа сөздермен катар келіп, стиль жағынан олардан бұрын да, соң да тұра а лады. Мысалы: Бірден кіріп
келе, ацай жоц, тоцай жоц, ұрыс иіыгарғаныц не?, немесе Ацай жоц, тоцай жоц, бірден кіріп келе, ұрыс иіығарғапың не?
«Дәнеңесі, түгі кеткен жок, ңабыргасы ңайысып, жанына батт;ан жоц» сиякты
мән беретін басы ауырып, балтыры сыздаган жоқ деген ФЕ ішіндегі бас, балтыр сөздерін морфологиялық жаңтан құбылта беруге болады. Балтыр басқа түркі тілдерінде
де бар. Бұл сөз кей тілде «қара бұңара», «қара халық» мағынасында қолданылады;
кей тілде жуан балтыр дегенді цаба балтыр дейді, ьиегірткенің аяғы дегенді чегірткеніц балдыры дейді. Ңазақ тілінде бұған басым ауырып, балтырым сыздаған жоцнемесе оныц бұл кылығына еіикімнің басы ауырып, балтыры сыздаған жоц; бұдан
басым ауырып... деп те айтыла береді.
Буырқаньш, бүрсанып, мүздай темір ңұрсанып («бұрқылдап ашулану, ыза кернеу, мұздай темірге, сауытқа, құралға орану»)- Бұл ФЕ эпоста жиі кездеседі:
...Қатуланып, цаттанып, Буырцанып, бұрсанып, Мұздай темір цұрсанып, Қабағынан
цар жауып, Кірпігінен мүз тамып, Ар жак пенен бер жаща, Найзасын үстап бармаща (ҢБ).
Ңырғыз тілінде бет бугун чыгарып буурканат деген сөз бар. Мұндағы бууркан
мен ^азақ тіліндегі буырцан дегендердің түбірі бір болса керек. Тілімізде бұрцылдап,
ашуланып отырған немесе бұрцан-талцан болып, сөзге цүлац коймай, ашуланып ала
жөнелді деген сөздер бар.
Қазаң тіліндегі цұрсану мен алтай тіліндегі курчано дегендердің мағынасы
«буыну, орану, ңоршану», осы сөзден «белдік» мағынасында айтылатын ескі шагатай, татар тілдеріндегі цоршақ (цориіамац), алтай тіліндегі цорчац, басңа түркі тіліндегі цоршац сөздері келіп шықңан цүрсан цоршан деген сөздердің осы мағынасындағы түрі басі{а түркі тілдерінде де ертеден бар.
Әулиеге ат айтып, ңорасанға қой айтып деген фраза да осы күйінде қолданылады, тек айтып//айтты түрінде ғана өзгеріске түседі. Діни үғым бойынша кісінің
ауру болуы тагдырдан болады деген түсініктен кейбір аурулар «әулие», «корасан»
болып аталып кеткен. Балаға әулие ауруы шықса, ол үймен ңатынаспау, далаға от
шығармау, аурудың атын («әулие» деп) кеп атай бермеу — сол ескі нанымның салдары. Қорасан шешек ауруының бір түрі. Осы күнгі қазак тілінде корасан {<■... корасанга кой айту» дегеннен басқа жерлерде) ауру мағынасында гана айтылады,
Ал «эулиеге ат айтып, цорасанға цой айтып, бала тілеген кісініц бірі біздей-ац болар» дегенге Караганда, цорасан о да бір әулиенің аты деп ұғынуымызға болады. Бүл"
жердегі «әулиеге деп атты атау, корасанға деп қойды атау» сөз тізбегінің аллитера
ция ретінде келуіне байланысты болу керек.
Әй дер ажа [жоқ], қой дер қожа жок деген ФЕ контексте осы ңалпында қолданылады. «Ажа» түркі хальщтарының ерте дәуірінде билеп-төстеуші деген ұғымда
айтылған. Шағатай тілінде ажы деген «аға» магынасын, үйғыр тілінде ача «туысцан апа» магынасын, қырғыз тілінде ажа деген «үлкен кісі» (отағасы) магынасын
білдіреді. Жогарыдағы мысалдардың қайсысын алсаңыз да, оларда үлкендік (жасьг
үлкендік, жолы үлкендік) мағына бар.
Демек, ажа (-ажы, ача) сөзі өзінің алғашқы тікелей магынасын езгертіп,
«үлкендік» магынасын алған. Айталың, М. Эуезов Найман мен Тобыңты билерінің
айтысын келтіріп, былай дейді: «Алалы жылцы, ацтылы койын жосылтып алдың,
ата цонысынан іргесін аудардың, ел-жүртын шүбырттың. Бүгіндё іргеңді Ханшыцғыска орнатып отырсың. Айрандай аптап, күбідей пісіп жүргеніцде, әй дер ажа, цой
дер цожа болған жоц. Енді, міне, шарпуыңды Матайдан асырып, Найманға тигізіп
отьірсың» («Еңлік — Кебек»). Осындағы эй дер ажа, цой дер цожа сөзі де тияр, қойг
дер кісі, үлкен кісі болған жоң деген мағынада айтылып тұр.
***
Фразеологизм сөйлеу процесінде, демек, белгілі бір сөйлем ішінде құлпыра кететіні белгілі. Өз алдына сөйлем тұлғасында келетін ФЕ-де белгілі бір ситуацияга байланысады да, өзінен бұрын я соң көмкеріп тұрған сөздер мағына жагынан ФЕ-геикемделіп, ьіңғайланып тұрады. Ал тұтас сөйлемнің бөлшегі ретінде (яғни мүшесі ретінде) кездесетін ФЕ-де өзін ңоршап тұрган еркін тіркеске тұрғыласып, магына жа
гынан да, синтаксистік байланыс жагынан да жымдасып жатады*. Мәселенің мәні
* Бұл жөнінде 3. Г. Ураксиннің жоғарыда аты аталған еңбегінде («Фразеологиялық единицалардың ііркесуі», IV тарау) толың айтылған. Башқұрт тілінің көптеген фактілеріне сүйене отырып, автор бір ңанатты, екі ңанатты, үш ңанатты оралымы
бар (одноместное, двухместное, трехместное окружение) фразеологизмдер деп, үш топңа бөледі. Бұл ретте М. Т. Тагиевтің, В. Л. Архангельскийдің, А. В. Куниннің зерттеулеріне автор жаңсы бага береді. Біздің айтарымыз: қазаң және басңа түркі
тілдерінің фактілері де осы айтылмыш топшылауды жалпы алғанда маңұлдай алады
деуге болады.
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мынада деп білеміз: белгілі бір ФЕ-нің мән-мэнісі, қызметі, түлғалың белгісі түгел
контекст аумағында тұрып айқындалады; сондьіңтан ФЕ-нің тіл, сөйлеу жүйесіндегі
орнын толық тану үшін бұның да (дистрибуцияльп{ талдаудьщ да), вариация, т. б.
кұрылымдың (структуралык) әдістердің де келтірер пайдасы зор. Басқаша айтқанда,
фразеологизмнің контекстегі көрінісін білу үшін оган (ФЕ-ге) арка сүйер оралым-ның
(еркін тіркестердің) типтерін табу ңажет. Өз алдына мұндай көлемді таңырыпқа бұл
жолы толың тоңтау мүмкін емес. 3. Г. Ураксиннің* өзінен бірер үлгі келтірейік. Бүл
автор башқұрт тіліндегі мынадай мысалдарды бір ңанатты оралымы бар ФЕ-ге жатңызады:Ні/р<?эі/лэг мулла малайы тигэс ил кем — алланыц цашца тэкэһе тугэлдер
бит («Нұрдәулет молланың баласы болғанмен, ол немец — алланың цасца текесі емес
қой?», немесе қазақша «Нұрдәулет молданың баласы болса болсын, ол — цудайдыц
кенже баласы емес шығар?»); Қара йөрәк! Яуыз кәбәхәт һин! Безгә ңарап цаның
икөн, ә уның битен йыумаған байдэ икәненждн әллә ңасиет белә инем. («Ай, оңбағанай, ал мен оның бетсіз, ұятсыз екенін әлдеқашаннан білемін»). Айт тигәнгэ тайт
,итеп тора («Айтқаныңды екі етпей дайын тұрады» деген мағынада; цазаңша «әйт
дегенге шәйт дейді» немесе «эйт дегенге тәйт дейді» сияқтылардың мағынасы баші^ұрт тіліндегіден өзгешерек). Зат есім, сын есім, етістік негізінде жасалған ФЕ-лер,—
дейді бұл автор,— бір канатты оралымға ие болады да, үстеу негізіндегілер тек көп
қанаттыларға жатады. Оралым дегеннің өзін «жанама оралым», «тікелей оралым»
деп, екіге бөледі. Мэселен, Кузыйкүрпәс, үткән көндөрен искә төшөрөп, балауыз һығып та алады («Ңозы Көрпеш өткен күндерін еске түсіріп, егіле жылап алды»), Осындағы «егіле жылап алды» дегенге алдымен субъект (яғни «Қозы Көрпеш» сөзі») қажет болып тұр; бұл — тікелей оралым; сөйлемдегі өңге сөздер («өткен күндерін еске
түсіріп») жанама оралым кұрып тұр.
Екі канатты оралымы бар ФЕ-ге мынадай мысалдарды жатқызады: һин мине
■әзем иткән Элми ағайыма тел тейзерәһең («сен мені адам еткен Әлми ағайыма тіл
тигізіп отырсың»); өйзә йыйыштырмаудың цулың теймәгэндэн гәнә түгел инде («үйді
жиыстырмауың цолыц тимегендіктен ғана емес ңой»).
Осында, автордың пікірінше, субъект (яғни тәуелсіз) оралым да, объект (яғни
тәуелді) оралым да бар.
Үш канатты оралымы бар ФЕ-ге мынаны жаткызады: Кемде канат астыңа
алганыңды беләм... Бының өсөн һинең башыңдан һыйпамастар («Кімді қанатыңның
астына алғаныңды білемін... Бұның үшін сенің басыңнан сипамайтын болар»; Қазақша *...арцаңнак цацпайтын болар» деп келеді); Беләм, һинең һағынғаның, дүрт
куз менэн мине көткәнең («Мені сағынғаныңды, екі көзің төрт болып күткеніңді білемін»).
Осында оралымның тәуелсіз түрі де, екі арналы тәуелді түрі де бар.
Белгілі бір фразеологизмді көмкере қоршап тұрған үш тәсілдес оралымды тіл
{язык), сөйлеу (речь) тұрғысынан жетер жеріне жеткізе байымдай талдау — гылым
мұқтажынан туған мәселе. Бұл оралым типтері үшеу ме, әлде одан көп пе,— мүны
да жүре бара зейінді зерттеу негізінде тағы бір қадағалап дарастырған жөн. Бір
есептен, ФЕ-нің өзге еркін ңүбылысты өзіне семантикалық бағындыруымен ңатар,
■оның бағынуын да ескере отырган абзал. Ой салмағы — ой екпіні мен ырғақ — әуез
мәселесі де шет пұшпақтап болса да сол оралымға ойысады деп ойлаймыз. Фразеоло■гиялық кұбылыс — ең алдымен сөйлеу машығынан туындайтын категория. Олай
болса, жалаң «контекст» аясынан аса түсіп те пайымдағанымыз теріс болмайтын
•сияқты. Контекст тізгінін босаңсытпау лазым. Сонымен барабар тізгінді тым тежей
тартз’дыц пайдасы аз. Баскаша айтканда контекст мәнін асыра бағалаудың да, кем
тұтудың де тиер пайдасы жок.
Тіл білімінің басңа ярустары — салалары (фонетика, морфология, синтаксис
т. б.) сияңты фразеологияның да терезесі тең дербес пәнге айналуына кәміл сенеміз.
Осы жолда (казак тілі фразеологизмдерін жетер жеріне жеткізе зерттеуде) олқыны
толтыру, кем-кетікті түзеу жас буынның үлесі болмаң.
* Бұл автордың жоғарыда аталған еңбегін қараңыз. Башңұрт тіліндегі мысалдар да сол еңбектен алынды.

ҚОСЫ МШ А № 1

ЕН-ТАҢБА ТУРАЛЫ*
Ен мен тацба өте көне дәуірдің мұрасы. Бұл екі белгіні ңолдануға, әрі тілде
олардың атын тұтынуға орай көп-көп тұракты сөз тіркестері қалыптасты. Ен мен
таңбаньщ сурет үлгісінің де, олардың атауларының да, осы атаулар ңатысып жасалған тұраңты тіриестердің де тіл тарихы үшін, халың тарихы үшін берер дерегі
өте мол. Бір ғана таңбасыз тай, енсіз цой деген фразада қанша сыр жатыр. Мұнда
ен мен таңба оалуға дейінгі дәуір —«мал-мүлік ру-тайпаның ортаң меншігі болған
дәуір» деген ұғым бар. Ол дәуірді суреттегенде қазақтар: «Алаш-алаш болганда,
ала тай ат болганда. Таңбасыз тай, енсіз цой болганда» (ҚСЭ, 1 т., 217-6.) деп бастайтын. Ал берегіректе бұл екі сөз қатысқан фраза жаугершіліксіз күнді танытңан:
«Таңбасыз жатцан тайыңды Таңбалар деп цорцамын, Енсіз жатцан цойыңа Ен салар
деп цорцамын» («Ңобыланды батыр» жыры) —■деген жолдар «мал-мүлкіңе біреу ие
болар, бүліншілік заман туар-ау» деген күдікті, хауіпті ойды аңғартады.
Таңбаның шығу тарихы, ен салуға қатысты мәселелер ез алдына сөз болатын
жай. Біз қазірше, таңба жайындағы көне деректердің сілем-іздерін, таңбалардың
сурет-көріністерін, олардың күрделі атауларын берумен шектелеміз.
Түркі халықтарының ен-таңба салу дәстүрі тым көне дәуірден келе жатыр.
Тарихы біздің жьіл санауымыздан арыға кететін тас бетіндегі таңбаларды атамағанда, жазуға түскен таңбалар сонау VI—XI ғасыр ескерткіштерінде де кездеседі.
«Күлтегін» ескерткішінде <Он оқ оғлым түргіс қағанта Макрач тамғачы келті»
(КТ—53)— дегеннен көрінетіндей, сол заманда-аі-f «тамға»— мөр, «тамғачы»— мөр
үстаушы дегенді білдірген. Енисей жазуларында «іердакі тамқалығ іылңы»
(Е—26)— деп келуіне қарағанда, ежелгі түріктер таңбаны жылқыға өте ертеде салған сияі;ты.
Демек, VIII ғасырға дейінгі жерде-аң «тамға» сөзі әрі малға, мүлікве салынатын таңба-белгі аты, әрі к.ағандардың мврінің аты ретінде жұмсалған.
Біз төменде түркі хальщтарының әр дәуірдегі таңбаларынан үлгі беріп
отырмыз:
I. VIII—X ғасырдағы орхон-енисей жазбаларында кездесетін таңбалар:

* «Таңба» сөзі түркі тілдерінің көпшілігінде, сондай-ақ қазаң тілінің кейбір
аймаңтарында да «тамға» болып айтылады. Ғылыми әдебиеттегі берілісі «тамға». Әйтсе де біз ңазаң әдеби тілінің нормасын сақтап, «таңба» түрінде алып отырмыз.
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III. «Ахуал Чыңыз хан...» деген шежіредегі тайна (не тайпа орнында
аталатын кісі) аттары, олардың таңбасы, ұраны
№

Тайпа не тайпа
орнында аталатын
кісі аттары

1

Боданжар
Қыіат

2

Ңоңырат би оглы
Саңлы

О , D

В

Үйшін Майқы би

L JJ, ф

4

Мың садақлы Opдач би

5

Ңыпчақ би

<S

Керейт би

7

Борчын би

о рл ы

Таңба суреті

X

Тацба аты

¥раны

ашамай тамга Аружан
ай тамга

Қоцырат

сірге тамға

Салауат

ң-ос цабырга
тамға

Алач

тарақ тамға

Тоцсаба

көз тамға.

Ар бөрү

L -J

жағалбай
тамға

Ацтоған

3

С__^
J

ырғац тамға

9

Y

10
11

12

Кыіат

d ~ i

сыплы сенек
тамға

Ақтайлац

'ь '.и .Ч 1

қуіуіщан
тамға

Бай
ксцырат

г/

һамза тамға

t

серу тамға

Тайлац

чөмүч тамға

Арнау

үй тамға

Варлас

йарым тарац

Табак

. Y

13

С

о

14
15

Темур қутлуг би

л

Г
1
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IV. Ңазақ ру-тайпаларының XIX ғасырдағы таңбалары,
олардың аттары

Ру-тайпа
аттары

№

Таңба суреті

2

1
1

Абдан (Албан)

2

Адай

Таңба аты
4

3
(Г.)*

9

(Г.)
9

жай таңба

(Л.)

4
\ |/
0 ,+ ,V ,\/

(К., Л.)
(А.)

3

Алшыя

A

(Г.)

айыр тацба (Г.)

4

Арғын

о о

(Г.)

көз таңба (Г.)

/V
A

(Г.)

7

(Г.)
(Л.)

v , 0 ,v -

(К.)

5
6

Алтын
Алаша

(А.)

(С. А.)
7

Ә л ім

8

Бағаналы

(Г.)
К

К

Р .У ,*

V
9

Байбақты

X/.

О
і;п

10

Б алталы

q

11

Бекболат

Ь

3>

(Г.)
(С. А.)
(К.)
(А.)

(Н.)

(С. А.)

Б естам ғал ы

(Г.)

13

Бестерек

(Г.)

14

Б е р іш

цол тацба

(Г.)
(Л.)

O .v

(К.)

>

(С. А.)

15

Ботбай

16

Д улат

о

17

Е с е н т е м ір

О

(К.)

NT
'/

(С. А.)

Р'

балта тацба

(Г.)

12

7
7

бацан тацба (Г.).

(Г.)
(Г.)

(Г.)

дөңгелек

тацба (Г.)

не ай тацба

* Жақша ішіндегі қысқартылған кісі аттары әдебиет тізімінде толың көрсетілді.
40-160
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1

2

18

Жағалбайлы

19

Ж алайыр

20

Жаныс

21

Ж аппас

4

3

т

(Л.)

балта таңба не
шеккіш таңба

(Г.)

тарац таңба

(Г.)

Т
t—
/п

(Г.)
(Г.)

1 , і_і, S

(А.)

Z

(Л .)
(К .)

шеккіш таңба

22

Ж уй

1—

23

Исың//Ыеық

V
v; о, a
O .v , =

(Г.)

(Л.)
(Н .)

ашамай таңба
бесік іаңба

(Г.)

цос көсеу таңба

24

Керей

-iш

25

Керейт

II
+
л.

(К .)

(А .)

(Л .)
(С. А .)

26

Кердері

?

(Л .)

27

Кете

+,X

(К .)

28

Ңаңлы

1
J

(Г.)

т

(Л.)

п

(Г.)

,л

(С. А .)

Т'
Т

(Н ., Г.)
(С. А .)

V , 1

(А .)

/\

(С. А .)

29

30

31

Қаракесек

Ңаракерей

Қара сақал

(Н .)

32

Қоңырат

Г —}

(Г.)

33

Ңұралас

9

(Г.)

34

Ңызылңұрт

(К .)
VI
V , ) , < , II (А.)

35

Қыпшақ

/
II

(Л ., Н .)
(Г.)

көсеу таңба (Г.)
шылбыр таңба (Н.)

қазан цұлац таңба

босаға тацба (Г.)-

көсеу таңба / /
эліп таңба
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2

1
36

3

4
(Л.)
(А.)
(X.)
(К.)

Масқар
V, +
А

гг-3
vT T
X

(Н .)
(С. А .)

Найман

\у

(Л.)

40

Оңтамғалы табын

9
9

(Г.)
(С. А .)

41

Ошақты

А

(Г.)

тұмар тацба (Г.)

42

Рамадан

9

(Г.)

шөміш тацба (Г.)

48

Садыр

0-1-7

(Н .)

44

Самбет

Я

(Г.)

45

Санғыл

П

46

Сарыжомарт

47

37

Матай

38

Мансар

39

(Г.)

(Г.)

босага тацба (Г.).

)

(Н .)

ай тацба

Сары үйсін

Я

(Г.)

48

Суан

я

(Г.)

49

Сунақ

т-

■

(Г.)

цылыш тацба (Г.)

(С. А .)
60

61

Сиқым

Сіргелі

L 1
н _,

(Г.)

Я

ш ,Ф

кезец тацба (Г.).

(С. А .)
(«А хуал») сірге тацба
(Г.)

62

Табын

$

(Г.)

as

(А .)

Г"Н
о

(Л.)
(Г.)
(К.)

Г -Н , ГТІ

68

Таздар

‘- J
V

64

Тама

күрей тацба (Г.)

Сенек тацба
тостаған тацба (Г.)

(Л .)
(К.)

Ч

(С. А .)

II

(Л.)
(К.)

бб

Тарақты

гп, Е

(Г.)

‘тарац тацба (Г.)
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1

2
Телеу

66

Теріс тамғалы табын
Төртңара

балт а т ацб а

(Г.)
(Г.)
(Л.)

ш ө м іш т аңба

1

(Г.)

к ө с е у т аңба

>>
X
'ч— '

(Л.)
(Г.)
(Н.)
(С. А.)

І А

(Г.)

ц о л т аңба

(Г.)
<А)

а й т аңба

6
~7

69

Тілік

60

Уақ

т ~г

61

Шанышқыль

62

Шапырашты

V
'т '

Шекті

63

'һ

*
64

Шеркеш

і

О , /Ч

/
66

Шөмекей
A

66

Шымыр

«V
V

ш ы л б ы р т аңба

(Л.)
(К.)
(Г.)
(Л.)
(Г.)
(С. А.)
(Г.)
(С. А.)

Шынңожа

2

■ (Г.)

68

Ысты

і

(Г.)

к ө с е у т аңба

V. Малдың ңұлағына, мұрнына салатын ен шәне оның аты
т іл ік е н

кез

с о л а ц ен

с ы р ғ а ен

о й енЦ
о й ы ц ен

ойма

ен

ен

к е с і к ен

(Г.)

(Г.)

(Л.)
(Г.)
(С. А.)

67

ц ү м ы р с ц а ен

(Г.)
(Г.)

(Г.)
(Г.)

л
67
68

4

3
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VI. Ноғай немесе Аң ноғай (Ан), Ңара ноғай (Қн) ңұрамындағы
қазақта бар тайпалар, олардың таңбалары

№
1

Ру-тайпа аттары
Ңаңлы
Ырғаңлы қаңлы

2

Таңба суреті

Таңба аты
ай таңба (Ңн)

г-Һ , rfy
V

цаңлы тацба (Ан)
ырғац таңба
цылыш таңба (Қн)

Керейт

3,5’

*

Л
Ф

керейт таңба

3

Қоңырат

X

цүйысцан таңба
цоңырат таңба

4

Қыпшақ

Х.ГС

цос ай таңба
дал таңба

5

Найман
Тарақты найман
Қылыш найман
Бағаналы найман

7, X

6

Үйсін

m

/•
У
—

II

шеккіш таңба
тарац таңба
цылыш таңба
бағана таңба
екі әліп таңба
не сүрме таңба

Ойық ен. Шетінен оя кесіп алатын ен. Ойма ен. Ортасын тесе ойып кесіп ала
тын ен («Ойма тазға он теңге» деген фраза да осы сипаттас). Кез ен. Тіктеу түрде
айыр етіп кесіп алатын ен. [«Айыр» демей, «кез» деу тілдік ерекшелік. «Кез» сөзі
«кезең тамға» «бақан кез» (таңба аты) тіркестерінде, ңұйрығы қайңшы, айыр келетін
Кезцүйрыц (ңаршыға тұқымдас) деген ңұс атында кездеседі. Айыр өркештенген жол
асар төбені де «кезең» дейді]. Кесік ен. Қүлацтың үш жағын шорт кесіп алатын ен.
Тілік ен. Қүлацтыц үшын сүғьінта тіліп цана цоятын ен. Сырга ен. Тілік ен мен ой
ма еннің цосылған түрі.
ӘДЕБИЕТТЕР: М. Ңашцари. Дивану луғат-ит түрк. т. I. Тошкент; («Ахуал»)
«Жизнь Джингиз-хана и Аксак-Тимура. Казань, 1822; (Л.) Левшин. А. Описание
киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих Орд и степей. Ч. III. Спб., 1832; (К.) Казан
цев И. Описание киргиз-кайсак. Спб., 1867; (Г.) Гродеков Н. И. Киргизы и кара-кир
гизы Сыр-Дарьинской области. Т. I. Ташкент, 1889; (А.) Аристов. Н. Заметки об этни
ческом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. Спб.,
1897; Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. Спб., 1895; Баскаков Н. А.
Ногайский язык и его диалекты. Л., 1940; (С. А.) Аманжолов С. А. Вопросы диалек
тологии и истории казахского языка. Алма-Ата, 1959; (Р. Р. К.) Кызыласов Р. Р. Но
вая датиравка памятников енисейской письменности.— «Советская археология». М.,
1960, № 3; (X.) Харузин А. Киргизы букеевской орды... Вып. 1, 2, М., 1889 г., 1891;
(Н.) Н. И. Гродеков келтірген Ниязов шежіресінен.

ҚОСЫМША Л* 2
АЙ САНАУ ДӘСТҮРЛЕРІ ТУРАЛЫ

Халыңтың жылды Айға бөліп санау салтын ай санау деп атайды. Ай санаудың ілгері-кейінді жасалған бірнеше түрі бар. Олар:
1. Маусым ай. Ертедегі түркі халықтарында жылды айға бөлу, айға бөліп са
нау болған. Бірақ жылды айға бөліп санау оларда қазіргіден өзгеше үлгіде келеді.
М. Ңашқари бұл жайында мынадай дерек айтады: «Көшпелі түріктер әрі мүсылман
болмаған түріктер айды төрт маусымға бөліп атайды. Жылдың өтуін содан біледі.
Мәселен, наурыздан (жаңа күн) кейінгі алғалщы квктем айды
«оғлақ aj»,
одан соң
I
[ «улуғ оғлақ aj» дейді. Бүдан кейінгісін (_J І »Jf «улуғ aj»
дейді. Себебі — бұл ай жаздың ортасында болып, осы кезде сүт және жер несібесі
көл-көсір болады...» (МҢ. ДЛТ, I, 332-6.). Қазаңтарда көктем айы, жаз айы, күз айы,
цыс айы деп бөліп айту бар. Айды бұлай бөлуде ай санаудың осы көне ізі бар
сияқты.
Айды маусымдап бөлу әрі шөптің шығуы, пісуі, қурауы сияқты құбылыстарға, сол сияңты ауа райының жылуы, ысуы, салқын тартуы, сууы сияқты қүбылыстарға да байланысты болған. Айды санаудың осы ізі ңайсыбір түркі халыңтарында
оакталған: алтайлар июль айын — Йайдьщ (жаздың) айы, майды — Кічкінек үзү ай
(кіші ыстық ай), июнь айын — Йен үзү ай (үлкен ыстың ай), октябрьді — Улу үргөн,
ноябрьді — Күчү үргөн десе, ңырғыздар август айын — Баш оона, сентябрь айын —
А яқ оона дейді. Чулум мен Бараба татарлары июнь айын — Кішіг ігіз ай, июль
айын — Улуғ ай, ноябрьді — Кішү сууц ай, декабрьді — Улуу сууц ай дейді. Немесе
куман ңыпшаңтарында Ілкі йаз ай, Топ ай, Соңғы йаз ай, Күз ай, Орта күз ай, Соцғы күз ай деп атау болған.
2. Сан ай. Ай санаудың бұл түрі де түрік халықтарында көне дәуірде қолданылған. Мұнда ай аты реттік санмен келеді: і л к і aj , е к і н т і aj , ү ч і н ч aj ,
т ө р т ү н ч aj, б і с і н ч aj , (...), о н у н ч aj , б і р і е г і р м і н ч aj , е к і
І е г і р м і н ч aj .
Ай санаудың бұл түрі VIII ғасыр жазба ескерткіштерінде бар. Мысалы, «Күлтегін» еокерткішінде: «Күл тігін қон іылңа jiTi jiripM iica учды [. . .] бічін іылқа іітінч
aj іеті отузңа қоп алңады(м)ыз»— Күл тегін ңой жылы он жеті жасында өлді [. . .]
мешін жылы жетінші айдың жиырма жетісінде бәрін (жасап) алкадық (КТ—53)—
десе, «Мойн Чур» ескерткішінде: «Бір іегірмінч aj секіз іегірміка іолуңдым»— он
бірінші айдың он сегізінде жолықтым [МЧ—25] — деп келеді.
Ай санаудың бұл түрі ұйғырларда саңталған. Ал, якуттарда жылдың басңы
төрт айы мен соңғы екі айы басқаша аталады да, төк басіщі — юлуніу (бесіншіден
оныншыға дейін) айлар сан аймен аталады.
Көне түріктерде ілкі айдың бірінші күні [парсыша j JjJ--'
ноуруз: жаңа
жылдың бірінші күні — жаңа күн (22 март)] — Үлыстыц үльі күні деп аталған. Және осы жайындағы ырым-нанымдары тілімізде бір топ фраза аясында сақталып ңалған: ¥лыс күні цазаң толса, ол жылы ац мол болар; Үлыс күні ұлы кісіден бата алса, ол жылы олжалы жыл болар; ¥лыс күні цұтты болсын, төрт түлік сүтті
болсын; ¥лыс күні береке берсін, жамандыц жерге енсін; ¥лыс күні кэрі-жас, цүшацтасып көріскен. Жаңа ағытцан цозыдай, жамырасып өріскен. Шалдар
бата беріскен (С. С. 156-6.). Ал кейін бұл салттың орнына «наурыздама» деген салт
енген. Осы күн туралы Абай: «Ол күнде Наурыз деген бір жазғытүрым мейрамы
болып, наурыздама ңыламыз деп, той, тамаша ңылады екен. Сол күнін «¥лыстың
үлы күні» дейді екен. Бұл күнде бұл сөз құрбан айтына айтылады» (Шығ. II, 22-6.)—
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десе, белгілі жазушы С. Мұқанов бұл жөнінде былай дейді: «Наурыздамада» жұрт
қысңы соғымның шекесін асып, бір-бірін қонаққа шақырып, қарындағы майды бастайтын. Үлкендер «жылдың жерге түскен кезі осы уаң* дейтін («Өмір мектебі»,
I, 20-6.).

3.
Жұлдыз ай. Ай санаудың бұл жүйесі «Күннің өз орбитасында кездесетін 12
зодиактік шоңжұлдызының әрқайсысын жүріп өтетін уақыты» (ҚСЭ, I, 158-6.) негізінде жасалған. Жұлдыз айдың аттары эр хальщта эр түрлі. Егер арабтарда Хамал,
Сәуір, Жауза, Саратан, Әсет, Сүмбіле, Мизан, Ацырап, Қауыс, Жеді, Дәлу, Хүт түрінде келсе, көне түрік халықтарында Ңозы, Уд, Ерентүз, Қучыц, Арслан, Вуғдай башы,
Үлгү, Чадан, Ja, Оғлац, Кәнек, Балыц түрінде келеді.
XI ғасыр ескерткіші «Ңутадғу біліг» дастанында бұл жұлдыздар жайлы былай
дейді:
Ңозы іазқы іулдуз баса Уд келір
Еран түз, Кучыц бірла сынчу jypip
Кбр А р с л а н біла ңошны Буғдай башы
Баса Үлгү болды Чадан, Ja еші
JaHa келді Оғлац, Кднек һам Балъщ,
Булар тоғдьі ерса japyflbi ңалық
Үчі іазқы іулдуз үчі іайқы біл
Үчі күзкі зулдуз үчі кышкы біл (ҚБН, 82-6).
'№ 1 КЕСТЕ

Ай календарь!

Зодиак шоқжүлдыз аттары

Ай аттары

Көнө түріктерде («Қутадғу Орысша
біліг»)

Ңазақша

I. Март

Наурыз

Мүһаррам

Хамал

Кекек

Сафар

Сәуір

Ңозы
L $ jy
Уд

-)У
Жауза
U jy
Саратан

Ерентүз
j y
Ңучық

Рак

П. Апрель

Арабша

Арабша

Орысша

j t L *

Овен
Телец
Близнецы

ІП. Май

Мамыр

Раби I

IV. Июнь

Маусым

Раби II

V. Июль

Шілде

Жумада I

Әсет
J —t

Арслан

Лев

VI. Август

Тамыз

Жумада II
‘y>-)! f
Ражаб

Сүмбіле

Буғдай башы

Дева

Мизан
tjf
Ақырап
i_Jу ^ Қауыс
ц “У
Жеді

Үлгү
jSO 1

Весы

Чадан

Скорпион

Йа
1__ j

Стрелец

Оғлаң

Козерог

Дәлу

Көнек
с й іУ

Водолей

Хұт
1___ >J . O -

Балың
(jp .j

Рыба

VlT Сентябрь Ңыркүйек
VIII. Октябрь Қазан
IX. Ноябрь

Шабан
Q* , >1- А Я A^

Рамадан
0 ^ я _}
X.
Декабрь Желтоқсан ПІаввал
J l j -У
XI. Январь Қаңтар
Зу -л -када
s «j LaaJ 1
Қараша

XII. Февраль Аңпан

Зу-л-һижжа
J1j і
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Демек, Ай аты болған бұл 12 жұлдыз аты түрік халықтарында 12 мүшел
жыл атаулары жасалған дәуірде-ақ туса керек (қараңыз: «Жыл ңайыру жайында*).
Жұлдыз, айдың орысша аттары: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы,
Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыба түрінде келеді (№ 1 кестеге қараңыз).
Хамал (не Амал) айының, көне түрікше Қозы айының 1-күні — 22 март. Яғни
ңазіргі ай календары бойынша 22 март — наурыз айының 1-күні, жаңа жылдың
бас күні (№ 2 кестеге қараңыз).
Орысша, қазақша,
Орысша ай календары
Бір жыл
ішіндегі
рет тәртібі

3
3

Казақша ай календары

Қазақша ай
календары Орысша
мен сэйкес ай календарымен
тәртібі
сәйкесуі

Чч ч

Арабша ай
календары
•.. _

I. Январь 31 күн Март III
II.
II I .
IV.
V.
VI.
VII.
V III.
IX.
X.
XI.
X II.

Февраль 28
Март 31
Апрель 30
Май 31
Июнь 30
Июль 31
Август 31
Сентябрь 30
Октябрь 31
Ноябрь 30
Декабрь 31

Наурыз
(Үлыс күн) I
Апрель IV Көкек II
Мамыр III
Май V
Июнь VI
Маусым IV
Июль VII
Шілде V
Август VIII Тамыз VI
Сентябрь IX Қыркүйек VII
Октябрь X Ңазан VIII
Ноябрь XI Ңараша IX
Декабрь XII Желтоксан X
Январь I
Ңаңтар XI
Февраль II Аңпан XII

2 2 .III-2 1 .IV
22.IV -22.V
23.V -21.V I
22.VI—21.VII
2 2 .V II-2 0 .V III
21 .V III-1 9 .IX
20.IX —19.X
20.X—18.XI
19.X I-18.X II
19.X II—17.1
1 8 .1 -1 6 .II
17.11-18.III

Мухаррам
Сафар
Раби’ ал-аввал
Раби’ ас-сани
Жумада ал-аввал
Жумада ас-сани
Ражаб
Ша’бан
Рамадан
Шаввал
Зу-л -қа’да
Зу-л-хижжа

Март айының аяң шенінде жаңа жыл басталуы табиғат к,ұбылысының үлкен
бір кезеңімен тұстас келеді; осы аралықта кун мен түн теңеледі де, түн ңысқарьш,
күн үзая бастайды.
4. Ай тоғамы. Жыл уақытын айға бөлудің бұл жүйесі Ай мен Үркердің тоғысуы негізінде жасалған. Т о ғ ы с —«Айдың Үркермен екі рет тоғысу аралығындағы уақыт» (ҚСЭ, I, 159-6.).
Ай тоғамы үш күнге созылады: бірінші күнін тоғам дейді; екінші күнін ауыл
үй цонды дейді; үшінші күнді өріп шыцты дейді. Мүны тілімізде ой тоғады, ай тоғамы, Үркер мен Ай тоғысты дейді. Эпос жырларында батырлар айқасын «Үркер
мен Айдай тоғысты» деп суреттеу де бар.
Т о ғ ы с т а р : бір тоғыс, үиі тоғыс, бес тоғыс т. б. түрінде келеді. «Тоғыс тан
ца тоғайды» деу осыдан. Шаруа үғымында Аңпанда келетін Ацрап Қамбардьің тогысы ең ауыр тоғыс, Білмесец білдірем, білсең булдірем деген тоғысы осы. Жеті
тоғыста жер босайды деген тоғыс Наурыз айында, Бес тоғыс болмай белгілі жаз
болмайды деген тоғыс Көкек айында болады.
Ңазаңстанның көп жерінде тоғыстың есепті аты (сан аты) түгел айтыла бермейді. Ал Шу цазақтарында ай аты мен тоғыс есебі ңатар сақталған. Олар: Тоғыз
тоғызЦекі ағайынды; Жеті тоғызЦнаурыз; Бес тоғысЦКөкек; Үиі тоғысЦМамыр;
Бір тоғысЦМаусым; Жиырма үиі тоғысЦСаратан; Жиырма бір тоғысЦЧілде; Он
тоғыз тоғыс/Тамыз; Он жеті тоғысЦҚыркүйек; Он бес тоғысЦМизам; Он үиі тоғыс/ІҢарашацауыс; Бір тоғысЦҚаңтар.
5. Қазақша ай санау. Ай санаудың бұл жүйесі «Ңазаңша ай аттары» деп
аталып, зодиак шоңжұлдыздар атының баламасы ретінде ңолданылатын ай санау
түрінің орнына енген. Ңазақша ай аттары мыналар: Наурыз, Көкек, Мамыр, Маусым, Шілде, Тамыз, Қыркүйек, Қазан, Қараша, Желтоцсан, Қаңтар, Ацпан (Ңазақ
ССР тарихы, I, 206-6.).
Ңазаңша ай аттары Ңазақстанның әр жерінде әр түрлі айтылады. Егер Шоқан
Уәлиханов жазып алған деректе Науырзум — февраль, Отамалы — март, Шаршатамыз — июль айы болып келсө, бір жерлерде (Ңазақетанның шығысында, оңтүстігі мен батысында) айдың Қьіркүйек аты аталмай, оның орнына Мизам (<Мизан)
ай аты (зодиак жұлдызы аты) айтылады. Хут (не Үт) айын Ңазақстанның шығысында Бірдің айы, ал Хамал айын Көкек деп атайды (Ай аттарын атаудағы бұл
ерекшеліктер № 3 кестеде көрсетілді).
Ңазақтар негізгі планеталардың бәрін ертеде-ақ білген. Жұлдызды әуе картасын жасаған. «Жұлдызды әуе картасын қазақтар, әдетте, қазақ өмірінде маңызды
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роль атқарған Темірқазық жұлдызымен ашады» (Ңазақ ССР тарихы, I, 1957, 205-6.).
Астрономиялық, метеорологиялық таньшдары да осылардың әуе кеңістігіндегі бағытын есептеу негізінде ңалыптасқан. Оларды атаулары да бөлек боп келеді. Мысалы, Юпитер жұлдызын көне түріктер Қара күш десе, бертінде Есек цырған деп
атаған; ал Марсты көне дәуірде ңызылдығына қарап Бацыр соцум десе, бертінде
Қызыл жүлдыз атаған; Сириус-Сүмбіле жұлдызы Жарыц жүлдыз деп, Меркурий
JVS 2 КЕСТЕ
арабша ай аттары
Арабша ай календарының орысша ай календарының
күн («число»), ай, аптаның күнімен сәйкес келуі
1396
1976-1977
10.VI.3
10. V II.5
8 .V III.6
7.IX.1
6.Х.2
5.X I.4
4 .X II.5
3.1.7
1 .II.1
2 .III.S
31.I I I . 4
30.IV .6

1397
1977—1978
30.V.1
29.VI.3
28.V II.4
27.V III.6
25. IX. 7
25.X.2
23. XI .3
23.X II.4
21.1.6
20.I I . 7
21.I I I . 1
20.IV.3

1398
1978-1979
19.V.4
18.V I.6
17.V II.7
16.V III.2
14.IX.3
14.X .5
12.X I.6
12.X II.1
10.1.2
9 .I I . 4
10.I I I . 5
9-IV.7

1399
1979-1980

1400
1980-1981

8.V.1
7.VI.3
6.V II.4
5.V III.6
З.ІХ.7
З.Х.2
1.XI.3
1.JQI.5
30.X II.6
29.1.1
27.I I . 2
28.I I I . 4

27.IV .6
27.V.1
25.V I.2
25.V II.4
23.V III.5
22.IX .7
21.Х.1
20. XI .3
18.X II.14
17.1.6
15.I I . 7
17.I I I . 2

жұлдызы Таң жұлдызьі немесе Кіші Шолпан деп аталған. Мизан ньмесе Орион шоқжұлдызы АрцарЦҮш арқаріІТаразыЦШідер жүлдыз деп, ал, көне түріктерде Ерен
түз деп аталган. Сол сияңты орысша «Полярная звезда» деп аталатын жұлдызды
аспан әлемі соның төңірегінде, үстінде айналып отыратындығына қарап, көне түріктер Темур цазуңуц деп атаған. Әрі Үлкер (Үркер), Жетіген (Жетіцарацшьі) сияқты көп-көп сырға ие жұлдыз аттарын да атаған. Қазақта бұлармен қабат Ацбозат,
Көкбозат сияңты жүлдыз аттары да өте ертеде аталған.
Қазаңтың есепшілері, тәжірибелі ңарттар Жетщарацшы мен Үркерге ңарап
түннің қай мезгілі екенін, Үркерге ңарап жылдың ңай мезгілі екенін айыратын
болған. Үркер ңыс мезгілінде батпай тұратындығына ңарап Үркерлі айдың бэрі
цыс деген календарь-аныңтама жасаса, Үркер іргеге (жерге) жақындаса, көктемнің
шығу белгісі деп қарап: Үркер жатцанша, жамбасца келген соц, жаз болмай несі
цалды — дейді; Үркер батқанда, Үркер суға батты, Үркер жерге батты — дейді;
егер суға батса, сол ай жауын-шашынды болады, егер жерге батса, сол ай кұрғак
болады — дейді. Ңазаңтың Үркер жерге түспей, жер цызбайды — дегені жазғы шілденің түсуімен орайлас келеді. Үркер «жерге түскен соң» (яғни Үркер көрінбей)
«қырың күн аял қылады», бұл мезгілді қазақ цырыц күн шілде деп атайды.
Тіпті көне заманда Үркер тобына әскер тобын ұқсатып, Үлкер черік (Үркер
шерік) айласы (МҢ. ДЛТ, I, 121-6.) — деп те атаған. Мүнда әскер эр тараптан топтоп боп, лек-легімен ат ңоятын болған. Ңазіргі тіліміздегі ереуілдеп бір топ боп
шыға келген я ерекше бөлініп дара, оқшау шьіққан топты суреттегекде Үркердей
боп шыға келді деп айтылатын фразаның төркіні осында жатса керек.
Ал, Таразы (Орион шоқжұлдызы) жұлдызының шығуы —июль айының
аяғы — ыстыңтың басылған кезін аңғартады. Бұл тұсты Таразы туса, таң суиды —
дейді. Егін — бидай, тары осы кезде піседі.
Шілденің өтуі Сүмбіле жұлдызының тууына қарайлас келеді. Бұл тұсты қазақтар Сүмбіле туса, су суиды — деп, балаларға көлге, өзенге шомылуға тыйым
салады.
Күннің ұзау мерзімін жұлдыздарға ңарап айға бөліп есептеу де бар, мысалы:
Күн Шілдеде шіл адым (Тоцсанда торғай адым), Қаңтарда царға адым, Ацпанда
ат адым үзаяды — дейді.
Қазаңтың ай аттарының дені табиғаттың, шаруашылыңтың сол кезеңдегі жайына байланысты туған сияңты. Мысалы, Қыркүйек қошңар мен текеге күйек байлайтын шакқа орай айтылған. Кейде қазаңтар бұл айды Еүйек айы деп те айтады.
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Л® 3 КЕСТЕ
Ай аттары
Шығыс ңазақтарында 1

Қазаі^ша
Көкшетау
Жетісу қазаң- ңазаңтарын- Ақтөбе, Гурьев ай аттарыцазақтарында* ның ортаң
тарында 123
да5
үлгісі*

I. Көкек
П. Мамыр

Көкек
Мамыр

ПІ. Маусым
IV. Шілде
V. Тамыз

Маусым
Саратан
Шілде

VI. Мизам
VII. Қазан
VIII. Ңараша
IX. Желтоқсан
X. Ңаңтар

Тамыз
Қыркүйек
Мизам
Ңарашақауьгс
Қаңтар

XI. Ақпан
XII. Бірдің айы

Ақпан
Наурыз

Отамалы
Сәуір//•
Саратан 4
Көкек
Шілде
Тамыз//Сарша-тамыз 4
Ңыркүйек
Ңазан
Ңараша
Желтоңсан
Ңаңтар
Ақпан
Наурыз

Орысша

Амал//Наурыз Наурыз
Сәуір
Көкек

Март

Саратан
Зауза
Әсет

Мамыр
Маусым
Шілде

Май
Июнь
Июль

Мизам
Сүмбіле
Ақрап
Ңауыс

Тамыз
Ңыркүйек
Ңазан
Қараша

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Жеді//
Ңұралай
Дәлу
Үш ңұт

Желтоқсан

Декабрь

Ңаңтар
Аңпан

Январь
Февраль

Апрель

«Күйек алу» октябрьдіц соңғы он күні мен ноябрь айының алғашңы жиырма күні
аралығы. Оңтүстік өңірінде осы мезгілде келетін ңаршыға тектес қүсты Қыркүйек
деп айтады (көп аялдамай, бес-он күнде өтіп кететін көшпелі ңұс). Ал август айының
аяғы мен сентябрь айының басы күзем айы. Декабрь айын соғьім айы дейді. Демек,
Қазан айы да осылар сипаттас. Қазан атауы,— Елу жылда ел жаңа, жүз жылда
цазан деген мақалдан көрінетіндей және оңтүстік ңазақтарында сентябрьде төгілген
жапырақты Қазан жапырац деп атайтынынан, күз басында үсік шалган көгерішті
Қазан үрды дейтінінен көрінетіндей,— жер беті қурап, жапырақтар түсе бастаған
шаққа келеді. Ал солтүстік ңазаңтары күзгі салқын кезде болатын қатты желді Ңазанның цара дауылы деп атайды. Ңазан ұрып қуарған қара жерге бірінші жауған
ңарды Қарашаның қары дейді. Ңазаң қыстың үш айын ңосып барып, үш ай тоцсан
деп атап, цыс түстіЦтоцсан түсті түрінде айта береді. Осыған ңараганда Желтоцсан
әуелде қыстың үш айының да аты болуы ыңтимал. Ал, Қаңтар айында киік текесі өз
тобындағы ешкілерін иіріп, қаңтарып қойып ңашырады. Ңазақстанның кеп жерінде
Қаңтар декабрь айына келеді (№ 3 кестені қараңыз), 20 декабрьде күн ңысқаруы
тоңтайды да, төрт күндей (20—23 декабрь) сол қалпын оақтап тұрады. Күн қысқаруының тоқьірауы — күн қаңтарылуы деп те ойлауга болатын сияқты.
Ңазақтар осы тоқыраудан кейінгі күндерді цаңтар ауды, цаңтар ауып цалды — деп атайды.
Сол сияқты ңазаңта ертеде дінге байланысты өткізілетін салтты да ай аты
ретінде ңолдану болған. Мысалы, ңүрбан мейрамы айын Ңұрбан айы, Айт айы, ал
осы екеуінің аралығындагы айды Ара айы (Арайы) деген.
Ңазаңта жтллдың күз жэне көктем айын, осы айлардағы ауа райын есептеуде
жыл ңұстарының кетіп-келуін есепке алу, ескеру сияқты да салт бар. Айталық, ІПығыс қазаңтары мен Жетісу (жалпы оңтүстік) ңазаңтарында Хамал айы Көкек айы
болкп келсе, солтүстік қазақтарында Зауза айы Көкек айы болып келеді. Бұл ауа
райының жылуына, осы жылуга орай көкек ңұсының Ңазақстанның әр жеріне бірте-бірте ауысуына қатысты болуы да мүмкін. Сол сияңты ерте көктемде жауатын
қарларды жыл құстарының келуіне орайластырьга цұс цанаты, күс цанаты цары
1 Әуезов М. қолжазбаларынан;
2 Нацысбеков О. Ңазақ тілінің ауыспалы говорлары.
3 Мүцанов С. Менің мектептерім, 1-кітап, 40-6.
4 Уәлиханов Ш. Шығармалары, I т., 117-6.
5 Ңазаң ССР тарихы, I т., 1957, 206-6.
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дөп, нәуірзек цары, тырна цары, дегелек цары, көк царғаныц цары, көк царғаның
суығы. деп атайды. Еек царганьің суығы еқ соңғы суық, ол апрель айының 20-ларына келеді. Оңтүстік ңазаңтарында көк ңарға келмей ңой ңырықпау салты бар.
Ертегілерде пәлен кісі көк ңарға келмей ешкісін қырқып, көк ңарға суығында қырып алыпты деп келетін сюжеттер де кездеседі.
Ал Ңазаңстанның батыс жағы декабрьдің аяғы мен январьдың алғашқы
жартысын Ңүралайдың айы деп айтады. Осы кезде киік төлдейді. Осы кездегі суықты Құралайдың суығы (желі)— дейді.
Ңазақша Ай аттарына тән осы сияқты ерекшеліктер өзге түркі халыңтарының
ай аттарында да кездеседі.
Айталық, көршілес жатқанына ңарамай, қырғыздар мен ңазақтарда ай атгары
бөлек-бөлек. Тек шығыс қазаңтарында айтылатын Бірдің айы (февраль) мен кыргыздарда бар Бірдің аіы (февраль) атау жағынан да, ңазіргі календарьға сөйкестігі жағынан да дәлме-дәл келеді. Біраң қырғыздардағы Тоғустуң а]ы (октябрь), Літінің аіы
(ноябрь), Бештің а}ы (декабрь), Уштуң aju (январь), Бірдің аіы (февраль) түрінде келетін сан айлар (В. В. Радлов пен К. К. Юдахин сөздігі бойынша) атау жағынан да,
ңазіргі ортақ календарьмен сәйкестігі жағынан да бөлек. Керісінше, қырғыздың ңазіргі ғылыми әдебиеттері келтіретін кейбір деректерде қазаң пен қырғыздың тоғыс
ай аттарында бір ізділік бар: я н в а р ь — Тоғыз тоғыс (Шу ңазақтарында) — Тогуз
тогоол (ңырғыздарда), ф е в р а л ь — Жеті тоғыс (Шу қаз.) — Жети тогоол (қырғ.),
м а р т — Бес тоғыс (ңазақтарда)— Беш тогоол (ңырғ.), а п р е л ь — Үш тоғыс (қаз.)—
Үш тогоол (ңырғ.). Радлов вариантынан гөрі тогоол (тоғыс) айлы осы жүйе кейбір ай
аттарында тіпті алтай, шор, якут, сағайларда бар ай санау жүйесімен де сәйкес келеді: а в г у с т — Атыржац ыйа (айғьір үйірге түсер ай.— якутта)— Еуран сыбырыжын
(киік текесінің тобына түсер айы.— алтайда)— Жалған куран (қырғызда); с е н 
т я б р ь — Сығын сыбырыжын (марал бұқасының тобына түсер айы — алтайда) —
Чын куран (ңырғызда; «куран» ңырғызша еліктің еркегі, текесі), н о я б р ь — Қулжа
ай (қырғызда), д е к а б р ь — Еуран ай (алтайда; «куран» алтайда киік текесі), д е 
к а б р ь — Теке ай (ңырғызда), я н в а р ь — Еочкар ай (арңар қошқарының тобына
түсер айы — алтайда). Немесе алтайда сентябрь айы Сығын сыбырыжын (марал не
бұғы бұқаеының тобына түсер айы) деп аталса, қырғызда октябрь айы Бұғу айы
аталады *.
Айдың өзі туралы да наным-түсінік, ырым-салт көп. Мысалы, Өткен айға
сүйінбе, өміріңніц орағы; Туған ай тураған етпен тең деп, Айды уақыт өлшемі,
жас өлшемі ретінде ңолданған. Ал, жаца Ай туып, орағы шалңалай жатса, өзіне
жайлы, шаруаға жайсыз болады екен — дейді де, орағы жамбастай, я тік боп келсе,
өзіне жайсыз, шаруаға жайлы болады екен — дейді.
Түрік халықтарында Айды орысіиа «число» есебінде тұтыну салтына орай
ңалыптасңан сөз, сөз тіркестері өте мол. Бір айдың ішін Айдың нешесі? (Айдың
өткен нешесі, Ай ңараңғы кешесі.— ҢЖ.)— деп сұрап барып, бөліп отырған.
Туған айды жаңа ай деп, өткен айды ескі ай деп айтқан. Жзне Ай кордім —
аман кврдім, баяғыдай заман көрдім; Ескі айда есірке, жаңа айда жарылца —
деп сыйынып, бата ңылатын болған.
Жаңа ай деп айдың алғашңы күнін ғана айтпаған. Айдың бір жаңасы; Айдыц екі (үш, төрт, бес) жацасы — деп санап, әр айдың алғашқы он бес күні жаңа ай
болып есептелген. Егер VIII ғасырда жазылғаи көне түркі ескергкішінде «төртүнч
aj тодуз іаңықа» [МЧ—15] — деп келетінін ескерсек, ай санаудың бұл түрі, өрі жаңа ай күндері туралы ұғым өте көне дәуірден сақталып жеткен. Айдың бірінші күнін екінші түрде ай басы, айдың бас күні —* деп, айдың жартысын ай ортасыЦайдыц орта шені, ай орталап цалды, айдың соңын ай ацырыЦайдың ацырғы күні —
деп, spi ай бітті, айдың бітуі — деп айтқан.
Ескі ай бітіп, жаңа ай басталған кезде Ай бір-екі күн көрінбейді: Айдьщ көрінбейтін осы шамасык өлі ара деп атаған. Ал осы өлі ара жауын-шашынды болса,
жаңа ай шаруаға жайсыз болады деген түсініктері болған.
Айдың өзіне қатысты да көп сөз тіркестері бар. Жаңа АйдЫң көрінуін Ай тудыЦжаңа Ай тудыЦАй көрінді — деп, Айдың жалпы түнге ңарай шығуын Ай отырып цалды//Ай отырып тудыЦАй отырып туып цалды; Ай туды («Ай туа жүріп
кетейік»— дегенде), Ай кешігіп туды, Ай царацғы, Ай царацғысы боп цалды —
деп, Ай аспанда тұрған шаңты Айльі түн, Ай жарыц, Ай сүттей, Ай сүттей жарық — деп айтады. Айдың он бес жаңаеына жақындауын Ай толайын деп цалды,
Айдыц цызыл толымы. — деп, айдың он бесін Ай толды — деп, айдьщ он алтысына
* Е с к е р т у : қырғызша ай санау жүйесінің толық түрі мынадай: март —
Жалған куран (Бір варианты; Беш тогоол), апрель — Чын куран (Уч тогоол), май—
Бугу (Бір тогоол), июнь — Еулжа (Баш оона), июль — Теке (Аяк оона), август —
Баш оона (Жалған куран), сентябрь — Аяц оона (Чын куран), октябрь — Токуздун
айы (Бугу), ноябрь — Жетинин айы (Еулжа), декабрь — Бештин айы (Теке), ян
варь — Уштун айы (Тогуз тогоол), февраль — Бардин айы (Жети тогоол).
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ңарай өтуін Айдьщ цара толуы, Ай цайта бастады — деп, айдың соңғы кезін Ай
кішірейді, Ай кішірейіп цалды — деп айтады. Айдың жер жиегінен төмен түсуів
Ай батты — дейді. Айдың туып келе жатуына орай Ай саңы, Ай саң берді — дейді.
Айдың Жермен тұстас келуіне орай Жердің Айды көлеңкелеуін Ай тұтылды дейді. Ай цораланып туды, Ай цүлацтанып туды дегендерге сай: Ай цораланса, арысыцды (арбаңды), күн цораланса, күрегіңді сайла — деген де сенім бар. Мәнісі —
Күн мен Айдың төңірегі мұнартып, қызыл қоршауланып тұрса, ауа райы бұзылады дегенді білдіреді.
Аймен байланысты мезгіл ұзақтығы, шартты мерзім өлшемі, ұзақтыңтың мезгілмен өлшемі дэгенді білдіретін сөздер де көп: Айшылыцты алты аттады; Ай жүрді, жыл жүрді ( Ай жүреді, жыл жүреді. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда, алыстан сағым көтерген бел көрінді.— ҚЕ); Айдан ай өтті; Айыкүні толдыЦАйы-күні (күніне) жетіп отыр; Айы бітті («Айы біткен айда өлер, күні
біткен күнде өлер»); Алты айлыц бала — баланың туғаннан кейінгі мерзім өлшемі,
әрі іште жатңандағы мерзім өлшемі («Ңатынымның ішінде жеті айлыц бала ңалып
барады. ¥л туса, атын Жәдігеір қойыңдар.— АБ), т. б.
Қазақта Айға байланысты ңалыптасқан ырым-нанымдар көп: Ай бастырыц
(Түнде далада ұйықтаған кісінің үйқыда тұншығып қалуы); Ай шалыцЦАй, шалыцтап цалдыЦБала шалыцтап цалды (Жас балаға Ай сәулесі түссе, шошып, түнде
ұйқтай алмай ңойғанда айтады); Ай шалыц тиді// Ай шалыц болды (Түнде ұйқылы көзбен төсегінен тұрып жүру ауруы). Ал бейбіт күн, зобалаңсыз шақты, осындай
кезде өздігінен бүліне қалған жай болса, Айдың аманында, Айдың аманында не
болды (онысы несі?)— дейді. Айды тәңір тұту, ал бертін келе киелі тұтыну наныммен: Айға царама, Ай царамасьш, Айға царап отырма, Айды цолыңмен көрсетпе
т. б. дел келетін, ал Ай тоғамына байланысты: Ай тоғамында көшпе; Ай тоғамында сапарға шыцпа, Ай тоғамында үй тікпе (жаңа үй іргесін цалама), Ай тоғамында
цыз үзатпа (келін түсірме, баланы сүндетке отырғызба), Ай тоғамында желі тартпа т. б.— деп келетін тыю сөздері болған.
Керісінше, Айды жаңсылыңңа ырым етіп, Айды ңолдаушы тұтынып: Айы
оңьінан туыпты, Айы оңынан келіпті {«Айың тусын оңыңнан, жұлдызың тусын соңыңнан»),— десе, сұлулық нышаны ретінде Айға балап: ай маңдай; ай цабац; цасы жаңа туған айдай; Ай мен Күндей, әмбеге бірдей; толған айдай; он төртінші
айдай («Он төртінші айдай боп, Түседі кімнің көзіне.— ҢЖ.) — дейді. Ал Айға ба
лап, қыздарының атын Айман, Айсүлу, Айтолцын, Айтолды, Толғанай, Айкерім,
Айгүл, Айзада, Айцыз, Айкөз, Айбике, Айкүміс — деп ңойған. Екінің бірі оңай
ңолға түсіре бермес, иелене бермес жанды я бір істі аспандағы Айға үңсатып:
Айға цол созған, не Аспандағы айды алацанына салып отыр — дейді.

ҚОСЫМША М 3
ЖЫЛ ҢАЙЫРУ ЖАЙЛЫ

Жыл ңайыру — уақытты (өткен оқиға мерзімін, кісінің жасын т. б.) «он екі
мүшел жыл» ЖҮйесімен есептеу. Уақыт мөлшерін «он екі мүшел жыл* жүйесімен
есептеу шыгыс халықтарында ежелден бар. Олар № 4 кестеде берілген үлгіде
келеді.
Уаңыттың «күн», «түн», «тәулік», «апта», «ай», «тоңсан», «жыл», «ғасыр»
деген сияңты кесігін адамның он екі мүшесі сияңты «мүше» («бөлік») деп алудан
ңалыптасңан бұл санау жүйесін белгілі бір аралық қашықтықты «метр» деп алып,
осы метрді екі есе етіп (екі метрді бір қосып) «сажын» түрінде атауға немесе «бір
қол» өлшемін «екі қол» етіп, «құлаш» түрінде атауға ұқсатуға болады.
«Он екі мүшел жыл» бір бүтін болғандықтан, арбір жыл іштей саналмай, сандың ретпен аталмай, хайуан атымен аталады да, «он екі жылдың» реті осы он екі
хайуанның орналасу төртібінен шығады.
Жыл аты болған бұл хайуандар жыл санаудың осы жүйесі бар халықтардың
бәрінде де бір негіздес. Тек ңайсыбір атаулары ғана өзгеше боп келеді. Жыл атауларындағы мұндай айырмашылың түркі халықтарының өз ішінде де кездеседі: қазаңтарда «¥лу» аталған жыл ұйғырларда «Балың» аталады. Мұндай өзгешеліктер,
әдетте, магынасы көмескі тартқан атауларға тән. Айталық, «Ұлуды» бір халың
«аждаһа» деп, екінші бір халық «балық» деп, үшінші біреулері «крокодил» деп,
әр түрлі ұғынады. Ал Уд>Уй//Сығыр>Сиыр//Ухэр, 4унд//Жылқы//Ат түрінде келу түркі-монғол тілдерінің тарихына, бір кездегі диалектілік ерекшеліктеріне тән
нәрсе.
Түркі халықтарында жыл санаудың бұл «он екі мүшел жыл» жүйесі ңай
дәуірде туған дегенде жауап бере ңою қиын. Бірақ, ңалай дегенде де, өзге көршілес
халықтарда осы жүйенің өте ертеде болған тарихи дерегі бізді түркі халқының
арғы көне дәуіріне ңарай жетелей түседі.
XI ғасырда жазылған «Дивану луғат ит-түрк» («Түрк сөздерінің жинағы»)
деген кітапта атаңты тюрколог Махмуд Ңашңари төмендегідей ңызық дерек келтірген. Бір ескертетін жай, бұл дерек сол дәуірдің (XI ғасырдың) өзінде де тарихи
аңызға айналып үлгірген.
Түріктер он екі түрлі хайуан атын он екі жылға ат етіп ңойған. [Адамның]
тууы, соғыс тарихы және басқаларды [басңа да оңиғаларды, жайларды], міне, осьт
жылдардың айналып келуімен есептейді. Бүның [бұлай санаудың] шығу себебі
мынадай: Түрік қағандарының бірі өзінен бірнеше жыл ілгері болып өткен еоғысты [соғыс тэсілін] үйренбекші болған, бірақ сол ұрыс болып өткен жылды дәл
аныңтауда жаңылысңан. Осыдан кейін бұл жайды [ңаған] жұртымен кеңеседі де,
былай дейді: «Біз бұл тарихты аныңтауда ңаншалық жаңылысқан болсақ, бізден
кейінгілер де соншалың жаңылысады. Олай болса, біз енді он екі айға және аспандағы он екі шоңжұлдызға [зодиак] негіздеп, он екі жылға ат қоюымыз керек, бізден кейін жыл есебі осы жылдардың айналып келуіне ңарап есептелсін және мұның өзі мәңгі бір ескерткіш болып ңалсын»,— дейді.
«... Ңаған ауға шыңты және адамдарға жабайы хайуандарды Іле дариясына
ңарай ңууды бұйырды. Бұл өзі өте үлкен су. Адамдар ау қылып хайуандарды суға
қарай айдай баетады, сол кезде он екі хайуан судан өтті. Он екі жылды, міне, осы
хайуандардың атымен атады. Ең алдымен Судан өткен хайуан (_j
Сычған
болды. Сол себептен жыл басы соның атымен аталды. Сол сөзге жыл қосып Сычған
Іылы деп атады. Одан кейінгі өткендер төмендегі тәртіпте болды. Және олардың
әрңайсысы бір жыл үшін есім-ат болды; Уд іылы, Барс ]ылы. Таиышган іылы, Нек
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Іылы, г]ылан іылы, Jynd іылы, Қо] ]ылы, Бічін ]ылы, Тацағу іылы, Ыт ]ылы, Тоцуз
Іылы. Тоңузға жеткен соң, есеп және Тышқаннан басталады [ ...] . Түріктер бұл
жылдардың әрқайсысында бірер керемет бар деп біледі: мәселен, оларша Сиыр
жылы болса — ұрыс көп болады, өйткені сиыр бір-бірімен сүзісетін хайуан. Тауьщ
М 4 КЕСТЕ
Түркі және монғол халықтарынша «он екі мүшел жыл» аттары
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Тошңан
Беліқ
Йілан
Ат
Қой
Маймун
Тоху

Сычңан
Сығыр
Барс
Тавшан
Лув
Йылан
Йылқы
Гоюн
Бижин
Тақык,
Ит
Доңуз

Іт

Тоңуз

Монголда
Хулгана
Ухэр
Бар
Туулай
Луу
Могой
Морин
Хонин
Бичин
Тахиа
Нохой
Гахай

жылы кірсе, азьщ-түлік кәбейеді, бірақ адамдарда бейнет көп болады. Өйткені
тауьщтың тамағы дән болып, оны тауып жеу үшін бар нәрсені түрткілеп жүреді.
Нек [¥лу] жылы кірсе, егіншілік болады, дақыл көп болады, өйткені ол суда тіршілік етеді. Доңуз жылы кірсе, суық ңатты, қар көп болады, әрі бәлекет кол болады.
Осыған ұңсас әр жылға бірәр болжам айтады (МҢ. I. 330—332-6.).
Махмуд Ңашңари XI ғасырда келтіретін осы «он екі мүшел жыл* жүйесін
біз VIII ғасырда, дәлірек айтқанда, 734 жылы жазылған «Күл тігін» ескерткіші мен
сол кезеңде жазылған өзге де ескерткіштерден кездестіреміз: «Кул тігін Ңой іылңа
jiii іегірміка учды», «бітіг таш Бічін іылқа» [КТ. 53-д.] жасалды; «Ңаңым ңаған Ыт іыл онынч aj алты отузқа уча барды. Лағзын іыл бісінч a j дті отузқа j' of
ертуртім»— Әкем қаған Ит жылы оныншы айдың жиырма алтысы күні өлді, Тоңыз
жылы бесінші айдьщ жиырма жетісі күні жерледік (БҢ. 10-6.).
Бұған ңарағанда, жыл санаудың «он екі мүшел жыл» жүйесін алу, оны декреттеу мерзімі (егер «Еүл тігін» ескерткішіндегі жоғарғы деректі таяныш, негіз
отсек) VIII ғасырдан бұрын, ең берісі Түрік қағанатының ңұрылу дәуіріне — VI ғасырға барады.
Егер Орхон жазбаларында кездесетін «Бір түман артьщы іеті бің сүг» — он
жеті мың әскерін (БҢ. ХА, I.), «Бің іунт, түман қон» — мың жылқы, он мың ңой
(МЧ. 49), «Сүсі алты бың өрміс» — әскері алты мың екен (Тон. 16)— деп келетін
күрделі санау жүйесін ескерсек, аңырында, «он yjpyp, тоқуз оғуз үза іүз іыл олуруп»— он уйғур, тоғыз оғызды жүз жыл билеп отырды (МЧ. 2), «Түрк қыбчақ еліг
Іыл олурмыс»— Түрк-қыпчаң елу жыл билеп отырған екен (МЧ. 4), «Мың іыллық
түман күнлік бітігімін» — мың жылдың он мың күндік [осынша уақытқа кетер де
ген мағынада] сөзімді [жазған сөзімді] (МЧ. 26)— деп келетін жылға байланысты
күрделі жыл санау жүйесін ескерсек, коне түркі халықтары уаңыт мөлшерін «он
екі мүшел жыл» жүйееінен бөлек жолмен де анықтап отырған. Уақытты есептеудің,
жыл есебін (летосчисление) жүргізудің бұл жүйесі өзінің жасалу мерзімі жағьінан
(егер ңазіргі европаша лсәне хижраша жыл санаудың декреттелу тарихын ескерсек)
түрік халңының VIII ғасырдан арғы жердегі Ңағанат болып қүрылу кезеңдерінің
біріне, Ңағанат тарихында елеулі оңиғаларға мұрындың болған ңағандардың бірінің таңқа отырған, билік жүргізген жылдары қарсаңына барып тірелсе керек. Мұндай елеулі кезең дегенде әуелі сяньбилердің, кейін жужандардың езгісінде болып,
бұл езгіден VI ғасырдың бас кезінде күреспен ңұтылып, өз алдына ел болған
(530—535 жылдар шамасы) кезең, немесе Түркі ңағанатын ңұрып, оның бірінші
қағаны болған Түмен-Ел ханның таңқа отырған жылы (552) ойға оралады. Тегінде
түріктердің бұл жыл санауын кейін, арабгар жаулап алған соң, хижраша жыл са
нау жүйесі ауыстырса керек. Ал қарапайым халың өз арасында, тар көлемде, күнделікті өмірге өте қажет «он екі мүшел жыл» жүйесін сақтап қалған. Әр кезеңдегі
ірі-ірі оңиға сол болған жылымен қоса аталып, ңисынды ңүрылған сөз аясында халық жадында — тілінде жазусыз шежіреге айналған. Бұл дәстүр беррі заманға
дейін келді. Мүны ұлы ақын Абайдың өзінен де көреміз.
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Абай өзінің «Біраз сөз қазақтың түбі ңайдан шыңңаны туралы» деген маңаласында былай дейді: «Шыңғыс аламандыққа аттанып, әскер тартып шыңқанда
[.. .] ңазақтың соғысқа жарарлық адамы сол Шыңгыстың әскеріне қосылып [ ...] ,
Әуелі Көр ханды өлтіріп, ұйғыр жұртын алыпты, онан соң, Азияның төріне шейін
еріп барса керек. Себебі қазақта макал болып ңалған «Жылан жылы жылыс болды,
жылңы жылы ұрыс болды, ңой жылы зеңгер тоғыс болды» дегені, «Самарңаннық
cap жолы, Бұланайдың тар жолы» дегені — бәрі Шыңғыстың сапарын көрсеткен
сөз» (Шыр., II том, 223-6.). Аныры да солай. Өйткені Шыңғыс ңолы 1221 жылы
(Жылан жылы) Отырарды т. б. ңалаларды алып, 1222 жылы (Жылқы жылы), 1223
жылы (Кой жылы), Абай айтңандай, «Азияның тереңіне шейін» барьш қайтқан.
Ңазақта кісінің жасын есептеуде негізінен «он екі мүшел жылды» қолданған.
Кісінің жасын есептегенде «Тышқаннан — Тышқан 13 деп», бірінші мүшелді
(сәби шаң мүшелі) 13 жас деп есептейді де, екінші мүшел (ер жету мүшелі) 25 жас;
үшінші мүшел (жігіттік мүшел) 37 жас; төртінші мүшел (орта жас мүшелі) 49 жас;
бесінші мүшел (ақ саңалдық мүшелі) 61 жас; алтыншы мүшел (қартаң тартқан
шақтың мүшелі) 73 жас,— бұл Абай айтқан «Ңартаң тартқан адамнан от азаймақ,
От азайса, ор істің бәрі тайғақ»,— деген кезең; жетінші мүшел (кәрілік мүшелі)
85 жас... деп есептегеы. Мұның сыртында «бір мүшел», «екі мүшел», «үш мүшел»
т. б. деп те, «үш мүшелден екі жас кіші», «бес мүшелден екі жас үлкен» деп те
есептейтін болған. Кішілікті я үлкендікті де мүшелмен «бір мүшел кіші», «екі мүшел үлкен» («Кімде-кім үлкен болса екі мүшел, Мал беріп алганменен қатын
емес».— Абай)— деп айыратын болған.
Жас сұрасңанда, әуелі «Жылың не?» деп, жылын сұрап алып, кісінің түр-түсіне қарап отырып, жас шамасын мөлшерлейді. Айталың, орта жасқа келген кісінің
жылы Сиыр болса, жас сүрап отырган кез 1977 жыл болса, төрт мүшелді 49 жас
деп бір есептеп алады да, келесі жылды досып, «Барыс — 50, Ңоян — 51, ¥лу — 52,
Жылан — 53, Сіз биыл 53-ке шығыпсыз»,'—■дейді.
Уақытты «он екі мүшел жылмен» есептеу ңазір салтта жоқ. Тіпті кісі. жасын
мүшелдеп есептеу де салттан қалып барады. Ол тек көне көз қарт-қариялар бар
ауылдарда ғана кездеседі. Бірақ көне тарихты сөз қылганда,— ондағы бір елеулі
оңиғаның «он екі мүшел жылдың» ңайсысына тура келетінін білу сияңты зәрулік
кездесіп ңап отырады. Міне, осындай қажеттілікісе көмек үшін № 5 кесте берілді.
Өткен бір жылдың ңай мүшел жыл екенін білудің ең оңай, әрі қолайлы жолы
бар: сол жылды (мысалы 1969 жылды) 12-ге бөліп (1969:12 = ?), бөлгенде бөлін
бей қалған қалдық санға (1969:12 = 1) 9-ды қосу керек (1 + 9 = 10), осы қосынды сан
(10 саны) «он екі мүшел жылдың» рет санын (10-шы қатардағы Тауық лсылын) білдіреді. Ал, егер ңалдың санға 9-ды қосқанда, қосынды 12 саннан асып кетсе, он да
сол саннан 12-ні алып тастау керек, осындағы қалдық сан мүшел жылдың ретін
көрсетеді.
Қазактың көне жазба әдебиетінде, жазба шежірелерінде жыл есебі хижра
(арабша жыл есебі) бойынша беріліп отырған.
Віздің жыл санауымызша (григориан календари бойынша) 622 жыл арабша
(хижра бойынша) 1-жыл болып есептеледі. Бұл жылы — григориан календары есебімен 622 жылдың июль айыньщ 16-сына ңараған түні (сенбі күніне ңараған түні)
Мұхаммед Мекеден Мәдинаға көшкен. Міне, осы күннен хижра календары басталады (хижрат арабша—«елінен ауу, туған жерінен ауу, ауғын болу» деген сөз).
Хижра бойынша ңабылданған жыл басы григориан календарымен жылдың
орта тұсынан басталатындыңтан, хижраның бір жылы григориан календарьлың жылының екі жылын жартылай қамтиды. Мұның сыртында хижрада әрбір 30 жылдың 11 жылы 355 күннен, 19 жыл 354 күннен саналатындыңтан, григориан жылы
күн санынан 11 күні кем болғандьщтан, араб жылының басы жылжи береді. Мы
салы, григориан календарынша 10 июль 1976 жыл мен 10 апрель 1977 жыл арасы
хижра бойынша 1396 жыл болады. Ал 1396 жылдың 1 мухаррамы 1976 жылдьщ
10 июніне, 1397 жылдьщ 1 мухаррамы 1977 жылдьщ 30 майына келеді (№ 2 жэне
№ 5 кестелерді ңараңыз).
Хижра мен біздің календарымыздың сэйкес жылын білгіміз келсе, мына есеп
үлгісін пайдалануга да болады:
1.
Хижраның біздің жыл санауымызға сэйкес жылын шығару үшін, мысалы,
хижраға 1397 жыл болса:
* - 1 з + 622

1397- -gjj- +622=1977 ж.

2.
Егер біздің жыл санауымызға негіздеп хижраньщ сэйкес жылын шыгаргымыз келсе, мысалы, 1977 жылдьщ хижрада нешінші жыл екенін білгіміз келсе:
1977-622+

1977-6Р2
=1397 ж
32
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Хижра (I) және іригориан (II) календарыньщ
мүшел жылдарға сәйкес кестөсі

Жыл: 532 жыл мен 627
Мүшел жыл
аттары

I

і. Тышқан жылы
»
3. Барыс »
>
4. Ңоян
»
5. ¥лу
6. Жылан »
7. Жылқы ь
ь
8. Қой
9. Мешін ь
10. Тауық »
11. Ит
12. Доңыз >
2. Сиыр

—
—
- —
—
—

—
—
- —

>

Мүшел жыл
аттары
1.
2.
3.
4.
5.

Тышқан жылы
Сиыр »
Барыс »
Қоян
»
¥лу

—

II

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

I

II

I

_

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

__

—
—

—
- —
- —
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

II

I

II

I

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

__

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

__

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
-

1900- 1978 жыл арасы

1456—1468 ж.
I

II

I

II

I

іі

I

861
862
863
864
865

1456-57
1457 —58
1458-59
1459-60
1460-61

1318
1319
1320
1321
1322

1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903—1904
1904—1905

1330
1331
1332
1333
1334

1911—1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916

1342
1343
1344
1345
1346

6. Жылан ь
1461-62
1323 1905-1906
866
1335
1916-1917 1347
7. Жылқы »
1462-63
1324 1906—1907
1917-1918 1348
867
1338
*
8. Қой
868
1325 1907—1908
1463-64
1337
1918-1919 1349
9. Мешін »
869
1464-65
1326 1908
1338
1919-1920 1350
L0. Тауық »
1327 1909
1339
870
1465-66
1920—1921 1351
р
L1. Ит
871
1466-67
1328 1910
1340
1921—1922 1352
L2. Доңыз »
872
1467-68
1329 1911
1341
1922-1923 1353
Немесе: 1. 1977 жыл деп алсақ, осы саннан 622 саяды алу керек.
2. Ңалған қалдыңты 32-ге бөлу керек.
3. Бөлуден шыңңан санды қалған ңалдыққа ңосу керек.
Мысалы: 1977 жыл десек:
1. 1977—622 = 1355
2. 1355:32 = 42,14
3. 1355 + 42 = 1397
Демек, біздіңше 1977 жыл хижра бойынша 1397 жыл болады.
**#
Әдебиөт: [МҢ.ДЛТ]— М. Қашцари. Дивану луғат-ит турк. Тошкент, I—III т.;
[КТ]—«Күлтігін»; [Тон] — «Тонуңуң» ескерткіші. Малов С. Е. Памятники древнетюркокой письменности. М.— Л., 1950; [МЧ] — «Моин чуір»; [БҢ] — «Білге қаған*
(Могилян хан) ескерткіші.— Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности
Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959; [ҢБН]— Юсуф Баласағуни. Ңутадғу біліг.
Тошкент, 1972; [ҢСЭ]— Ңазаң совет энциклопедиясы. Т. 1, 3, 5, 8; Ңазақ ССР тарихы, I т. 1957; Валиханов Ч. Ч. Собр. соч., I т., 1961. Орбели И. А. Синхрониче
ские таблицы хиджры и европейского летосчисления. М.— Л., 1961; (ЛММА)—
М. Әуезовтің әдеби мемуарлык, музейі, п. № 29, 8—10, 159-161-6.; Сейфудлин С.
Ңазақ әдебиеті. («Ескіліктегі мейрам таңырыпта айтылған өлең-жырлар»). VI т.,
156-6.; Мұқанов С. Өмір мектебі. 1-кітап, 40-6.; Нацысбеков О. Ңазаң тілінің ауыспалы говорлары. Алматы, «Ғылым» баспасы, 1975; Мырзахметов М. Жыл қайырудың жайы.— «Лениншіл жас», 23 март, 1975; Радлов В. В. Опыт словаря тюркских
наречий. Т. I., ч. 1; Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Т. III. Юдахин К. К.
Киргизско-русский словарь, М., 1966.
_ * [«Ен-Тацба», «Ай санау», «Жыл ңайыру»
лерін дайындаған — Ңұлмат Өмірәлиев].

материалын,

календарь к е с т е -.
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Л? 5 КЕСТЕ
жыл арасы
II

I

580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

___

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

II

I

II

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

_

604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

—
—
—
—
—■
—
—
—
—

—
—

I

II
616
617
618
619
620
621
622
623
664
625
626
627

___

—
—
“
—
—
—
—
—
—
—
—

724 -726

1069--1081 ж.

I

I

II

106 724-725
107 725
108 726
109 727
110 728
111 729
112 730
113 731
114 732
115 733
116 734
117 735-786

II

462
463
564
465
466
467
468
469
470
471
472
473

1069—10
1070—71
1071—72
1072—73
1073—74
1074—75
1075—76
1076-77
1077—78
1078-79
1079-80
1080-81

I

II

1900—1978 жыл арасы
II

I

II

I

II

I

1923-1924
1924—1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928

1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366

1935—1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940
1941
1942
1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947

1387
1368
1369
1370
1371

1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950—1951
1951-1952

1379
1380
1381
1382
1383

1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962—1963
1963—1964

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378

1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

1964-1965 1396 1976-1977
1965-1966 1397 1977-1978
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971

1928-1929
1929—1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935

41-160

II

1391
1392
1393
1394
1395

1971—1972
1972—1973
1973-1974
1974—1975
1975-1976

ШАРТТЫ ҢЫСҢАРТУЛАР
1.

КІТАПТАРЫ НАН СӨЙЛЕМ-ТЕКСТ АЛЫ НҒАН АВТОРЛАР АТЫ-ЖӨНІНЩ
Ш АРТТЫ ҢЫСҚАРТЫЛУЫ

Абай — А. Ңұнанбаев
А. А.— Ақжүрекұлы
А. Аз.— А. Азаматқызы
А. А. Ң.— Аңылбай Абайұлы Құнанбаев
А. Байж.— А. Байжанов
А. Байт.— А. Байтанов
А. Б.— А. Байтанаев
А. Бақт.— А. Бақтыгереева
А. Бис.—■А. Бисенова
А. Д.— А. Даиров
А. Е.— А. Елеманов
А. Ж.— А. Жұбанов
А. Жұм.— А. Жұмағалиев
А. Жол.— А . Жолдасбеков
Ай. Т.— Айманкүл Тәжібаева
Аңтамберді
А. Ңор.— Ақан сері Ңорамсаұлы
А. Л.— А. Лекеров
А. Маш.— А. Машанов
А. Н.— А. Нұрманов
А. Сат.— А. Сатаев
Асан ңайғы
А. Сей.— А. Сейдімбеков
А. Сүл.— А. Сүлейменов
А. Ш.— А. Шамкенов
А. Т.— А. Тоңмағамбетов
А. X.— А. Хангелдин
Ә. А. Д.— Ә. А. Дибаев
Ә. Айм.— Ә. Айманов

Ә. А.— Ә. Ахметов
Ә. Ә.— Ә. Әбішев
Ә. Эл.— Ә. Әлімжанов
Ә. Б.— Ә. Баймұрзин
Ә. Байт.— Ә. Байтанаев
Ә. Д.— Ә. Дүйсенбиев
Ә. Ж.— Ә. Жәмішев
Ә. И.— Ә. Ибрагимов
Ә. К.— Ә. Көшімов
Ә. Көп.— Ә. Көпбаев
Әкім.—■М. Әкімжанов
Ә. Кек.— Ә. Кекілбаев
Ә. Ң.— Ә. Ңанафин
Ә. Қал.— Ә. Ңалмырзаев
Ә. Ңалд.— Ә. Ңалдыбаев
Ә. М.— Ә. Марғұлан
Ә. Найм.— Ә. Найманбаев
Ә. Н.— Ә. Нұрпейісов

Ә.
Ә.
Ә.
Ә.
Ә.
Ә.

Ә.
Ә.
Ә.
Ә.

Нұр.— Ә. Нұршайықов
Нұрл.— Ә. Нұрлыбеков
О.— Ә. Оңалбаев
С.— Ә. Сәрсенбаев
Cap.— Ә. Сараев
Сат.— Ә. Сатыбалдиев
Тар.— Ә. Тарази
Тәң.—■Ә. Тәңірбергенов
Т.— Ә. Тәжібаев
Ш.— Ә. Шәріпов

Б. А.— Б. Адамбаев
Б. Аман.— Б. Аманшин
Б. Әбд.— Б. Әбдіразаңов
Б. Б.— Б. Бұлқышев
Б. Бер.— Б. Беркімбаев
Б. Берд.— Б. Берденов
Б. Ж.— Б. Жүнісов
Б. Е.— Б. Ержанов
Б. И.— Б. Исаев
Б. К.—Б. Күлеев
Б. Керб.— Б. Кербабаев
Б. Кен.— Б. Кенжебаев
Б. Қож.—■Біржан Ңожағұлұлы
Б. Ң.— Бұхар Қалқаманұлы
Б. Ңыд.— Б. Ңыдырбекұлы
Б. М.— Б. Майлин
Б. Мом.— Б. Момышұлы
Б. Ө.— Базар Өтемісов
Б. Өт.— Б. Өтетілеуов
Б. Сах.— Б. Сахариев
Б. С.— Б. Соңпақбаев
Б. Т ә ж . — Б. Тәжібаев
Б . Т о қ .— Б . Т о қ т а р о в

Б.
Б.
Б.
Б.
Б.
Б.
Б.
Б.
Б.

Тіл.— Б. Тілегенов
Т.— Б. Тұрсынов
Тұр.— Б. Тұрсынбаев
Тоғ.— Б. Тоғысбаев
Ш.— Б. Шалабаев
Ш. Б.— Балуан Шолақ Баймырзаұльв
Ы.— Б. Ысқақов
I.— Б. Ілиясов
Із.— Б. Ізтөлин

В. В. Р.— В. В. Радлов
Ғ. Қ.— Ғ. Ңайырбеков
Ғ. Ж.— Ғ. Жұмабаев
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Ғ.
Ғ.
Ғ.
Ғ.
Ғ.
Ғ.
Ғ.

Ңұрм.— Ғ. Ңұрманғалиев
Қас.— Ғ. Қасенов
М.— Ғ. Мүсірепов
Малд. — Ғ. Малдыбаев
Мұс.— Ғ. Мұстафин
О.— Ғ. Орманов
С.— Ғ. Сланов

Д . Ә.— Д. Әбілев

Д. Әл.— Д. Әлімбаев
Д. Б.— Дулат Бабатайұлы
Д. Д.— Д. Досжанов
Д. Е.— Д. Еркімбеков
Досқожа
Е. Айт.— Е. Айтмағанбетов
Е. Ә.— Е. Әукебаев
Е. Б.— Е. Бердин
Е. Д.— Е. Домбаев
Е. К.— Е.Көшеков
Е. Ң.— Е. Ңандеков
Е. О.— Е. Оразаңов
Е. Иб.— Е. Ибрагимов
Е. Ө.— Е. Өмірзаңов
Е. Ы.— Е. Ысмайылов
Ж. А.— Ж. Арыстанов
Ж. Алт.— Ж. Алтайбаев
Жамбыл — Жамбыл Жабаев
Ж. Б.— Ж. Байтанұлы
Ж. Бек.— Ж. Бектұров
Ж. Ж.— Ж. Жұмақанов
Ж. Жиен.— Ж. Жиенбаев
Ж. Жол.— Ж. Жолмұқанов
Ж. Мұ.з.— Ж. Мұзапаров
Ж. М. Б.— Жаяу Мұса Байжанұлы
Ж. М.— Ж. Молдағалиев
Ж. Мол.— Жайсаңбек Молдағалиев
Ж. Ө.— Ж. Өмірбеков
Ж. С.— Ж. Саин
Ж. Сыз.— Ж. Сыздыңов
Ж. Т.— Ж. Тілөісов
Ж. Тәш.— Ж. Тәшенов
Ж. Ш.—Ж. Шаяхметов
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

А.— 3. Ахметов
Жаң.— 3. Жақсылықов
И.— 3. Иманбаев
Ң.— 3. Ңабдолов
Ңал.— 3. Ңалауова
III.— 3. Шашкин
Шүк.— 3. Шүкіров

И.
И.
И.
И.

Б.— И. Байзаңов
Ж.—■И. Жылңайдаров
Жұм.— И. Жұмағұлов
М.— И. Матаңов

К.
К.
К.
К.
К.
К.
К.

Ә.— К. Әзірбаев
Ж. Е.— Кете Жүсіп Ешниязов
К.— К. Кү-ленов
О.— К. Оразалин
Рай.— К. Райбаев
Т.— К. Тоқаев
С.— К. Смайлов

Ң. А.— Ң. Аманжолов
Ң. Ай,— Ң. Айнабекұлы
Қ. Әб.— Ң. Әбдіқадыров

Ң. Ә.— Ң. Әміров
Қ. Б.— Қ. Бекхожин
Ң. Ж.— Ң. Жармағамбетов
Ң. Жапіс.— Ң. Жапсарбаев
Ң. Жұм.— Қ. Жұмалиев
Ң. И.— Қ. Исабаев
Қ. Кем.— Қ. Кемеңгеров
Ң. К.— Қ. Көпішев
Ң. Ң.— Ң. Ңамбаров
Ң. Қай.— Ң. Қайсенов
Ң. Ңуан.— Ң. Ңуанышбаев
Ң. Ңұрм.— Қ. Құрманғалиев
Қ. Ңұт.— Ң. Құттыбаев
Ң. Мұң.— Ң. Мұқышев
Қ. Мұқам.— Ң. Мұңамбетжанов
Ң. Мүс.— Ң. Мүсірепов
Ң. М.— Ң. Мырзалиев
Ң. Мыр.— Ң. Мырзабеков
Ң. Н.— Ң. Нарымбетов
Ң. Наж.— Ң. Нажми
Ң. Най.— Ң. Найманбаев
Ң. Сер.— Ң. Серікбаев
Ң. С.— Ң. Сүлейменов
Қ. Сат.— Ң. Сатыбалдин
Ң. Сэр.— Қ. Сәрсекеев
Ң. Сәт.— Ң. Сәтбаев
Ң. Т.— Ң. Тоғұзақов
Ң. Тай.— Ң. Тайшықов
Ң. Тас.— Ң. Тасболатов
Ң. Таст.— Ң. Тастанбеков
Ң. Тер.— Ң. Терібаев
Ң. ¥ .— Ң. ¥ябаев
Ң. Шаң.— Қ. Шаңғытбаев
Қ. Ш.— Ң. ПІоңғаров
Ң. Ы.— Ң. Ыдырысов
Л. Ң.— Л. Кұрманаева
Маңтұмңұлы

М. А.— М. Аңынжанов

Айт.— М . Айтқожина
А. Ң. [Мағауия] — Магауия Абайұлы
Құнанбаев
М. Ә.— М. Әуезов
М. Әл.— М. Әлімбаев
М . Әм.— М. Әмірғалин
М . Б.— Мұсабай Байзаңов
М. Баз.— М. Базарбаев
М. Бес.— М. Бестібаев
М. Гум.— М. Гумеров
М. Ғ . — М. Ғабдуллин
М. Д.— М. Дүзенов
М . Дүй.— М. Дүйсенов
М . Е.— М. Ермеков
М. Ел.— М. Елеусізов
М. Жан.— М. Жанасаева
М. Жақ.— М. Жаңыпов
М . И.— М. Иманжанов
М . Иб.— М. Ибрагимов
М . Ис.— М . Исанбаев
М . К.— М. Көпеев
М . Ң.— М. Ңаратаев
М. Ңайр.— М. Ңайрақбаев
М . Ңал.— М. Ңалтаев
М . Ңожа.— Мәделқожа
М . Ңож.— Мәуліқожа
М. М.— Мұрат Мөңкеұлы
М. Мақ.— М. Мақатаев
М. Маш.— М. Машақов
М.
М.
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М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.

Ө.— Махамбет Өтемісов
Р.— М. Рэшев
С.— М. Сералин
Сат.— М. Сатыбалдиев
Сэр.— М. Сэрсекеев
Сул.— Майлықожа Сұлтанқожаұлы
Сун.— М. Сундетов
Т.— М. Тиесов
Тан.— М. Танекеев
Тог.— М. Тоғжігітов
X.— М. Хакімжанова
Шам.— М. Шамкенов
Ш.— М. Шаханов

Н. А.— Н. Ахметбөков

Н.
Н.
Н.
Н.
Н.

Н.
Н.

Н.
Н.
Н.
Н.

Н.

Б.— Нұрпейіс Байганин
Баян.— Н. Баяндин
Байм.— Н. Баймұратов
Байе.— Н. Байсеркеев
Ғ. [Н. Раб.]— Н. Габдуллин
Н . — Нуржан Наушабаев
О.— Н. Оразов
Ор.— Н. Оразбеков
С.— Н. Сералиев
Сул.— Н. Сулейменов
Т.— Нысанбек Төреқұлов
Ш.— Н. Ш.экенов

О. Ә.— О. Әубәкіров
О. Б.— О. Бөкеев
О. Ж.— О. Жөутіков
О. М.— О. Малңаров
О. С. — О. Сэрсенбаев
О. Сей. — О. Сейтенов
О. Ш. — Омар Шипин
O. Шор. — Омар Шораяқов
Ө. Ңан. [Ө. Ң.] — Ө. Ңанахин
Ө. Т. — Ө. Тұрманжанов
P.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.

Ә.— Р. Әбутэліпов
Әбу.— Р. Әбуғалиев
Б. — Р. Бердібаев
Н. — Р. Нургалиев
Нұр.— Р. Нұрпейісов
Нияз.— Р. Ниязбеков
р. — Р. Райымңұлов
Я. С. — Р. Сағымбеков
Р. Сул. — Р. Сулейменов
Р. Т. — Р. Тоңтаров
С. А. — Сүйінбай Аронулы
С. Ад. — С. Адамбеков
С. Ай. — С. Айни
С. Ақт. — С. Ақтаев
С. Ақ.— С. Аңқошқаров
С. Ал.— С. Алдабергенов
С. Ә. — С. Әлімбетов
С. Баяз. — С. Баязитов
С. Б.— С. Бегалин
С. Бай. — С. Байжанов
С. Берд. [С. Бер.] — С. Бердіқұлов
С. Бақ. — С. Бақбергенов
С. Бат. — С. Батақов
С. Дай. — С. Дайрабаев
С. Д. — С. Дөнентаев
С. Дайыр. — С. Дайырбеков
С. Е. — С. Ерубаев
С. Есім. — С. Есімбеков

С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.

Ж. — С Жиенбаев
Жан. — С. Жанбаев
Жүніс. — С. Жүнісбеков
К. — С. Көбеев
Кер. — Саяділ Керімбеков
Керм. — С. Керімбаев
Ң. — С. Ңасиманов
Көш. — С. Көшербаев
М.— С. Мүқанов
Маш. — С. Машақов
Мәд. — С, Мәделов
Мэу. — С. Мәуленов
Мел. — С. Мелдешов
О. — С. Омаров
С. Ос. — С. Оспанов
С. С. — С. Сейфуллин
С. Cap.— С. Саргасқаев
С. Сей.— С. Сейітов
С. Субх. — С. Субханбердин
С. Тал. — С. Талжанов
С. Т. — С. Торайғыров
С. Төл. — С. Телешов
С. Ш.— С. Шәймерденов
С. Шәк. — С. Шәкебаев
С. Шэр,— С. НІәріпов
Т. А. — Т. Ахтанов
Т. Айб.— Т. Айбергенов
Т. Аман. — Т. Аманбеков
Т. Б. — Т. Бердияров
Т. Ә. — Т. Әлімқұлов
Т. Әл. — Т. Әлішеров
Тәтіңара
Т. Дар.— Т. Дарңанбаев
Т. Ж. — Т. Жароков
Т. Жоб. — Т. Жобаев
Т. К. — Т. Көбдіков
Т. Қ,— Т. Ңалмырзаев
Т . М . — Т. Молдағалиев
Т. Н. — Т. Нұртазин
Т. С. — Т. Сыздықбеков
Т. С м . — Т. Смағұлов
Т. Сұл. — Т. Сұлтанбеков
Т. Ш. — Т. Шақанов
Т. Ы . — Т. Ыдырысов
Т. Шоп.— Т. Шопашев
Т. I. — Т. Ізтілеуов
Ү. К.— Ү. Кәрібаев
X.
X.
X.
X.
X.

А.— X. Арғынбаев

Ә. — X. Әбішев

Ер. — X. Ерғалиев
— X. Есенжанов
Ң. — X. Кыдыров

Е.

Ф. Д. — Ф. Дінисламов
Ф. 0. — Ф. Оразаев
Ш. А. — Ш. Айтматов
ТТТ- Әб. — Ш. Әбенов
ТТТ- Ә. — Ш. Әубәкіров
ТТТ- Б. — Шәңгерей Бөкеев
Ш. Д. — Ш. Дәрмағамбетов
ТТТ. Ж. — Шернияз Жарылғасұлы
Ш. И. — Ш. Иманбаева
Ш. Ңар. — Шөже Ңаржаубайұлы
Ш. Ң. [Шортанбай] — Шортанбай Ңаяайұлы
ТТТ. Кош. — Шашубай Ңошқарбайұли
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Ш.
Ш.
Ш.
Ш.
Ш.
Ш.
Ш.

Ңұл. — Шал Құлекеұлы.
М. — Ш. Мұртазаев
Мұқ. — Ш. Мұқаметжанов
Ө. — Ш. Өтепов
С. — Ш. Смаханұлы
Т. — Шалкиіз Тілемісұлы
X. — Ш. Хұсайынов

Ы. А. — Ы. Алтынсарин

2.

Ы. Д. — Ы. Дүйсенбаев
Ы. Ж. — Ы. Жаңаев
Ы. Ш. [Ғ. Ш.] — Ы. Шореков
I. Жар. — I. Жарылғапов
I. Ж. — I. Жансүгіров
I. Е. — I. Есенберлин
I. М. — I. Мэмбетов
I. О. — I. Омаров

ЖЕКЕ КІТАПТАР, ОЛАРДЫҢ ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТЫЛУЫ

АБ — Алламыс батыр. Алматы, 1967.
Адам жэне химия. Алматы, 1964.
АЖ — Аңын жырлары, Алматы, 1959.
Айтыс. 1—3 т. Алматы, 1965—1966.
АрБ—Арңалың батыр. «Батырлар жыры»,
2-т. Алматы, 1961.
АШ — Айман-Шолпан. Алматы, 1957.
Әдеби мұра. Алматы, 1970.
БатЖ — Батырлар жыры. 1—3 т. Алматы,
1959, 1961, 1964.
БЖ — Боз жігіт, Қазан, 1910.
Бозінген — Бозінген (Монголия қазақтарының өлең-жырлары). Алматы, 1971.
Бот.— Ботаника. Алматы, 1967.
В. В. Р.— Радлов В. В. Образцы народной
литературы тюркских племен, ч. III.
Киргизские наречия. Спб., 1870.
ҒН — Ғашың-наме (Шығыс хикаяларының
желісіне құрылган қазақ дастандары).
Алматы, 1976.
Даст.— Дастандар (Октябрь революциясына дейінгі қазаң аңындарының дастанда
ры). Алматы, 1960.
Е К — Ер Көкше. «Батырлар жыры», 2-т.
Алматы, 1961.
ЕрТ— Ер Таргын. «Батырлар жыры», 1-т.
Алматы, 1959.
Жақсы үгіт. Ңазан, 1908.
ЖБ — Жалпы биология. Алматы, 1973.
Көрұғлы—Көрұғлы [Көрүглы және оның
үрпаңтары туралы дастандар], Алматы,
1973.
ҢамБ — Ңамбар батыр. Алматы, 1957.
Қән—Ңазақ әндері. 1—3 т. Алматы, 1968.
ҢБ — Ңобыланды батыр. Алматы, 1957.
ҚЕ — Қазақ ертегілері. 1—3 т. Алматы,
1957, 1962, 1964.
ҢЖ — Ңыз Жібек. Алматы, 1963.

ҢКБС — Қозы Көрпеш — Баян сүлу. Ал
маты, 1959.
ҢСКӘ — Ңазақ совет композиторларының
әні. 3-т. Алматы, 1968.
ҢССРТ — Қазақ ССР тарихы. 1-т. Алма
ты, 1957.
Манас. 1-китеп. Фрунзе, 1959.
МБТ — Мың бір түн. Аударған Қ. Әбдіқадыров. I—IV кітап. Алматы, 1949—1955.
М3 — Мұңлық — Зарлық. Алматы, 1967.
Мухаб.— Мухаббат-наме.
QM — Орақ-Мамай. Березин И. Н. «Турец
кая хрестоматия...» т., 3. Казан — Спб.,
1890.
ПТ — Пернедегі термелер. Ңазақ совет халық аңындарының шыгармалары. Алма
ты, 1965.
ПТӘ — Партия туралы эн. Алматы, 1968.
РД — Рүстем-Дастан. Алматы, 1961.
СССР Конст.— СССР Конституциясы. Ал
маты, 1950.
СЭ — Саяси экономика (Марксизм-лени
низм негіздері мектептеріне арналған
оқулық). Алматы, 1973.
Үш ғасыр жырлайды. Алматы, 1965.
ХА — Халың аңындары (Өлеңдер жинағы). Алматы, 1953.
ХӘ — Халық әндері.
Шайыр — Ғабдолла Мұштаң (Шайыр яки
ңазақ ақындарының басты жырлары).
Орынбор, 1911.
ШЖ — Шығыс жұлдьіздары. Алматы,
1973.
ШС — Шешендік сөздер. Алматы, 1967.
XVIII—XIX гасырлардагы қазақ ақынданың шыгармалары. Алматы, 1962.
XX ғасыр басындағы қазақ акындарының
шыгармалары. Алматы, 1963.

3. ЛЕКСИКОГРАФИЯЛЫҢ ЕҢБЕКТЕР, ОЛАРДЫҢ ШАРТТЫ ҢЫСҢАРТЫЛУЫ
АС — Абай тілі сөздігі. Алматы, 1968.
Будагов Л. 3. Сравнительный словарь ту
рецко-татарских наречий, т., 1—2. Спб.,
1869.
Ңазақ тілінің диалектологиялық сөздігі.
Алматы, 1969.
Қазац тілінің түсіндірме сөздігі. 1—2 т.
Алматы, 1959, 1961.

Ңазаң тілінің түсіндірме сөздігі, 1 т., А—
Ә; 2 т., Б—Г. Алматы, 1974, 1976.
Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наре
чий, т„ I—IV. Спб., 1893—1911.
Юдахин К. К. Киргизско-русский словарь
Кыргызча-орусча сөздүк. Москва, 1965.
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4.

ГАЗЕТ-ЖУРНАЛ АТТАРЫ, ОЛАРДЬЩ ШАРТТЫ ҢЫСҢАРТЫЛУЫ

Айқап — «Айқап»
журналы
(1911 —
1916).
ӘЖИ —«Эдебиет жэне искусство» журна
лы.
ЭМ —«Эдебиет майданы» журналы.
Балдырған —«Балдырған» журналы.
«Жетісу» — «Жетісу» газеті, Алматы обл.
Жұлдыз — «Жұлдыз» журналы.

«Жұмысшы» — «Жұмысшы» газеті, Ңызылорда — Алматы, 1928—1930.
К Т —«Коммунизм таңы» газеті, А лматы
обл.
ҢӘ — «Ңазақ әдебиеті» газеті.
ЛЖ — «Лениншіл жас» газеті.
СҚ — «Социалистік Ңазақстан» гаэеті.
СТ—«Семей таңы» гаэеті, Семей обл.
ХМ —«Халық мұғалімі» газеті.

СӨЗ ТІЗБЕ
Абай 9
іабайла- 9
абдыра 550
абжыландай 9
абиыр 9
абұйьгр 9
абызсын- 9
Абылай 9
абылхаят 9
абырой 9, 10, 40, 356
абысын-ажын 510
аға 10, 84, 159, 180, 224, 421, 510
ағайьгады 10
ағала- 34
ағар- 10, 259, 352, 561
ағат 10
ағаттық 10
ағаш 10, 86, 238, 515, 549, 550
ағыл-тегіл 10
ағын 11
ағыт- 224, 529, 236
ада 11
адал 11, 33, 91, 158, 322, 549
адалдық 11, 52
адам 11, 12, 26, 32, 60, 69, 73, 96, 128, 142,
153, 155, 156, 159, 171, 182, 185
адамдай 289
адамзат 11
адамша 47
адамшылың 12
адас- 12, 28, 168, 204
адым 330
адыр 13, 331
адыра 13, 234
адырайт- 294
адырам 13
аж а 17
ажал 12, 13, 99
ажалды 13
ажалсыз 13
ажар 13, 14, 113, 472
ажарлы 376
ажуа 14
ажым 81
ажыра- 159, 176, 352
аз * 15, 427, 438, 439, 478
аз- 16, 81, 154, 161, 204, 246, 247, 465, 505,

532
аза 14, 15, 510
азала- 14
азалы 14
азамат 33, 37, 96, 232, 373
азан 14
азан-қазан 15
азап 14, 15, 37, 109, 152, 180, 282, 402
азар 532
азат 15, 282
азбан 128, 518
азғын 84
азғыр- 15
азиз 86
азу 15, 27, 248, 501
азық 15, 28, 204, 321
азына- 367, 516
азып-тозып 16
ай 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 35,
38, 53, 65, 102, 107
ай шылау сөз 33, 104, 142, 169, 441, 543,
571
ай қаратпа сөз 16, 17, 18, 72
айбана 508
айбар 16
айбат 16, 150
айғай 61
айғақ 16, 425
айғыр 16, 175, 333, 455, 473, 514, 516, 547,
565
айғырдай 367, 516
айда- 13, 17, 51, 99, 129, 137, 144, 195,
212, 237, 336, 356, 405, 463, 517, 521
айдай 16, 17, 117, 417, 519
айдақ 518
айдаңта- 17
айдам 132
айдама 516
айдан-айлар 16
айдар 17, 38, 59, 193
айдарлы 17
айдаһар 37
айдаһардай 17
айдын 18
айдынды 18
ай-күн 18, 21
айқай 18

* Аз, ас, ат, т. б. омоним және көп мағывалы сөздер техникалық себептермен
«сім мен етістікке ғана жіктеліп берілді.
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айқай (одағай сөз) 18
айңай-сүрен 18
айңара 18
айқас 314
айңас- 363
айңын 16
айла 18, 19, 369, 405
айла- 36, 444, 539, 555
айла-шара 18
айлалы 37
айлас 18
аймақ 19
аймандай 19, 117
айна 559
айнадай 19
айна-ңате 19
айна-қатесіз 19
айнал- 19, 21, 42, 53, 54, 94, 101, 146, 150,
152, 156, 197, 285, 289, 296, 305, 316,
321, 340, 384, 404, 436, 464, 465, 481,
505, 534, 561, 571, 576, 581, 586
айнала 19
айналайын 19, 50
айналма 511
айналшық 19
айны- 59, 214
айран 19, 373
айран-асыр 19
айрандай 9, 10, 19, 478
айт 21
айт- 11, 14, 20, 21, 25, 28, 33, 36, 40, 51,
52, 54, 57, 63, 65, 70, 71, 86, 89, 90,
105, 107, 108, 114, 143, 150, 158, 176,
179, 182, 191, 204, 206, 207, 208, 228,
232, 234, 235, 250, 251, 259, 262, 269,
273, 274, 275, 276, 286, 295, 305, 307,
310, 330, 331, 337, 351, 352, 356, 363,
381, 382, 385, 401, 405, 406, 407, 412,
428, 431, 444, 453, 457, 467, 469, 487,
489, 498, 504, 509, 510, 511, 513, 517,
520, 523, 525, 530, 533, 537, 541, 548,
555, 557, 565, 582
айт (одағай сөз) 518
айтақ 20, 518
айтаңта- 518
айтңысыз 11
айттыр- 368, 507
айтулы 21
айт-үйт 21
айтыс- 429
ай-шай 21
айшық 21
айшықты 21
айшылық 21, 143
айыз 22, 266, 368
айың- 287, 290
айыл 22, 159, 178, 266, 515
айылқұр 515
айыл-тұрман 22
айып 12, 21, 22, 61, 503, 552
айып-анжы 22
айып-шам 22
айыр 19, 416, 514
айыр- 10, 11, 20, 22, 28, 51, 58, 82, 112,
145, 157, 165, 167, 168, 169, 170, 197,
215, 222, 237, 252, 262, 271, 292, 304,
309, 315, 318, 323, 327, 337, 351, 383,
418, 431, 440, 460, 466, 489, 493, 499,
518, 531, 547

айырма 22
ақ 10, 11, 23, 26, 63, 91
аң (сын есім) 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 35, 40, 51, 66, 68, 92, 102, 120, 261,
263, 279, 341, 353, 356, 375, 377, 386,
406, 407, 426, 451, 463, 478, 493, 504,
510, 514, 515, 516, 517, 548
ақ- 9, 10, 11, 20, 66, 67, 79, 134, 188, 209,
210, 258, 259, 264, 284, 301, 360, 384,
395, 374, 375, 404, 470, 502, 525, 533
аң (шылау сөз) 20, 21, 46, 132, 348, 438,
470, 485, 497, 512, 568, 587
ақай 22
ақау 22, 44, 69
аңқұла 25
Ақмоншақ 516
аңпа 25
аңлан 25
ақпар 25
аңса- 513
ақсақ 25, 438
ақсақал 56
ақсарбас 25
ақсүйек 26
ақта 516
ақта- 26, 41, 145, 478, 516, 521
Аңтабан 516
ақтай 30
актан 26
ақтар- 27, 63, 310, 413, 501, 582, 586
ақты 27
ақтың 27, 124, 279, 457
аңты-ңара 27
ақтылы 27, 32
ақша 27
аңша 27
аңшам 27, 43
ақшелек 515
аңы 11, 30, 252, 283, 310, 356, 478, 484,
509
аңыл 9, 27, 28, 29, 169, 408, 486
ақылдас- 301
ақыл-ес 28
ақымақ 29, 333, 424
ақын 174, 272
аңыр 29, 226
ақьгр- 75, 435
аңырғы 510
аңырет 29, 510
аңыры 29, 30
аңырын 424
ал: ал ендік, ал шымылдыц 35, 39
ал: ал кэнекей 37
ал- 9, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 58,
60, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 74, 75,
76, 78, 79, 81, 88, 89, 94, 95, 96, 99,
101, 103, 104, 106, 110, 113, 114, 117,
118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127,
129, 131, 135, 137, 140, 142, 143, 144,
145, 151, 153, 156, 157, 158, 160, 162,
166, 167, 171, 173, 174, 175, 178, 182,
186, 189, 191, 192, 193, 197, 199, 204,
207, 209, 210, 211, 212, 214, 217, 222,
223, 226, 229, 231, 234, 236, 240, 241,
242, 244, 245, 247, 250, 252, 253, 255,
258, 261, 262, 263, 273, 274, 275, 277,
279, 283, 285, 286, 287, 290, 291, 294,
295, 296, 301, 302, 309, 312, 313, 319»
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320, 321, 328, 329, 330, 331, 332, 336,
339, 340, 342, 343, 344, 346, 348, 351,
352, 353, 356, 357, 360, 364, 366, 367,
368, 369, 372, 376, 377, 378, 379, 382,
383, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 398,
404, 405, 406, 409, 411, 413, 416, 417,
419, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 428,
429, 432, 434, 437, 438, 440, 441, 443,
445, 446, 448, 452, 456, 457, 458, 459,
460, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 472,
473, 474, 475, 479, 480, 481, 486, 487,
488, 493, 495, 500, 501, 502, 509, 510,
511, 513, 516, 517, 518, 523, 525, 526,
529, 530, 531, 532, 534, 536, 540, 541,
543, 545, 548, 554, 555, 557, 558, 561,
563, 564, 565, 574, 576, 578, 579, 580,
586
ала 10, 12, 30, 31, 32, 33, 37, 81, 120, 129,
160, 172, 263, 266, 276, 329, 357, 392,
454, 517
алабырт 30
алағай-былағай 30
алаған 112
алағаншық 30
алағыз- 30
алай-түлей 23, 584
алакеуім 492
алақан 31, 73, 365
алаңандай 53, 85, 259
алақаншық 30
алалы 32, 52
аламан 32
алаң 32, 89, 275, 277
алаңғаеар 32
алапат 32
алар- 32, 252
алас 32
аласа 114
алас-алас 32
аласы 37
Алатау 52
алау 33
алау-далау 33
алау-жалау 33, 584
алаш 33, 37
алаша 517, 550
албасты 33, 321, 516
албарлы 32
албырт 33
алғы-бергі 33
алғыс 23, 33, 398
алғыш 180, 532
алда: алда ғана көк шешек-ай..- 33
алда- 33, 252, 262, 279
ал-дал 33
алдамшы 33
алдияр 34
алды 12, 34, 35, 49, 91, 94, 107, 114, 158,
168, 177, 252, 346, 386, 425, 530, 582
алды-арты 34
алдымев 85
алжас- 466
алжы- 466
алқа 26
алқа-қотан 35
алқам-салқам 35
алңым 28, 35, 180, 428
алқын- 180, 428
алқын-жұлқын 35

алла 12, 24, 35, 36, 54, 189, 303, 382, 439
алма 36, 37, 342, 516
алмағайып 36
алма-кезек 36
алмас 37
алмас- 179
алпамсадай 37
алпыс 29, 37, 548
алтайы 37
алты 15, 21, 29, 30, 37, 38, 39, 63, 71, 113,
190, 485, 546, 548
алтын 18, 38, 39, 58, 92, 99, 137, 359, 447,
452, 460, 463, 548, 584
алтындай 454
алтынды 38
алтын-күміс 38
алуан 407
алушы 352
алшақ 39
алшаң 39
алшаңда- 39
алшы 39, 54
алшылы 39
алым 25
алым-берім 39
алып-жұлып 39
алыс 21, 39, 40, 57, 75, 76, 78, 114, 198,
511
алыс- 40, 54, 70
алыста- 45
амал 18, 19, 40
амал-айла 40
амалшы 52
аман 18, 40, 58, 95, 99, 154, 159, 286, 421
аманат 40
амандас- 40, 450, 569
амандық 40
аман-есен 40
аман-жаман 40
Америка 40
ана 11, 40, 41, 210, 218, 425
аналықтай 56
анау-мынау 41
анда- 41
аннан-саннан 75
ант 41, 42, 356
антала- 41, 334
ант-имандай 42
аның 16, 27, 42, 253
анық-қанық 42
аң 12, 42, 207, 545
аң: аң болды 42
аңғал 42, 105
аңғар- 165, 418, 465
аңғардай 516
аңғырт 42
аңда- 43, 76, 78, 161, 465
аңды- 42, 47, 300, 338, 376, 484, 491, 57&
аңқа 42
аңқай 63
аңқау 42, 105
аңқы- 236
аңқылда- 107
аңла- 42
аңса- 42, 74
аңсар 42
аң-таң 42, 139
аңыз 42
аңызақ 42
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аңыр- 42
аңырқа- 42
аңысын 43
агаа 10, 137, 500
аігай 43
апак-сапақ 43
апалақта- 43
апалаң-топалаң 43
апапи-бопапи 43
апар- 179, 508
апат 43
апқа-сапңа 43
Аплатон 29
Аплатондай 29
аппақ 43, 63, 262, 470
ап-оап 43
апта- 19, 38, 53
апталық 43
аптап 43
аптұщы 37
аптық 43
апшы- 43
апы 43
апыл-тапыл 43
апыр-топыр 44
ар 12, 26, 39, 46, 47, 51, 52, 55, 117
ар: ар жац 37, 46, 454
ара 16, 25, 44, 45, 148, 156, 157, 158, 198,
335, 373, 432, 435, 465, 556
арадай 44, 92
араз 44, 486, 582
араздық 95
арай 38, 370, 493
арай-арай 518
арақ 36
арала- 160
аралас 71, 352, 582
аралас- 120, 144, 316, 464, 580, 582
арам 13, 26, 44, 45, 110, 239, 406, 493, 524
арамда- 44
арамдық 44, 280
арамза 44
арамы 520
аран 13, 45, 584
арандай 67
араоат 45
аратпа 290
араша 45
арашала- 46, 102
арашашы 45
арба- 61
арғы 46
арғы-бергі 46
арғымақ 515
арда 46, 516
ардақ 46
ар жақ-бер жақ 46
арзан 46
арзы- 463
арқа 41, 46, 47, 49, 173, 193, 198, 236, 238,
443, 509
арқа-бас 46
арқа-етек 46, 47
арқала- 394, 466, 497, 545
арқан 30, 47, 165, 372, 392, 509, 541, 549
арқан-жіп 549
арқар 56
арқау 47, 48, 541
арла- 51, 65

арлы 464
арман 48, 438
арманда 48
арна 48
арна- 510
арпадай 48
ароа 47
арса-арса 48
арсаң 48
арт: арт цылды 49
арт- 78, 87, 108, 129, 142, 149, 234, 303,
342, 376, 392, 428, 451, 467, 487, 494,
550, 575
артңы 20, 49, 334
артпа 234
арты 12, 16, 34, 35, 48, 49, 73, 97, 126, 219,
234, 286, 295, 356, 510, 544, 582
артық 49, 99, 430, 493
артьш 234
ару 51, 333, 514
аруақ 49, 50, 51, 63, 252, 432, 510, 537
аруақ-құдай 50
аруаңтан- 50
аруақты 50
аруана 514
арула- 22, 24, 57, 481, 510
ар-ұят 51
арша 47
аршы- 51, 102
аршын 37, 51
аршынды 518
ары 56
ары- 57, 63, 506
арыз 149, 182
арыздас- 51
арық 51
арыл- 51, 275, 287, 362, 387, 464, 540
арып-аш- 51
арып-тал- 51
арыс 37, 49, 51, 513
арыстан 51, 166, 587
арыстандай 51, 72
ас 33, 38, 44, 52, 54, 55, 64, 70, 81, 122,
130, 197, 217, 218, 239, 244, 304, 349,
398, 427, 453, 491, 510, 511, 557, 582,
ас- 9, 12, 18, 21, 28, 29, 48, 49, 52, 54, 55,
82, 87, 98, 101, 110, 123, 142, 146, 177,
183, 201, 212, 242, 250, 252, 267, 303,
304, 306, 338, 354, 386, 389, 390, 416,
439, 445, 466, 492, 503, 516, 526, 563,
567, 579, 580
аса 52
аса- 48, 52, 330
асан 52
асар 52
асарын: асарын асады 52
асау 52, 95
асаулан- 95
аскаңта- 52
асқар 52, 53
асқардай 32
аспа 234, 304
аспан 17, 22, 37, 38, 40, 53, 54, 75, 77, 85,
125, 201, 289, 298, 321, 440, 558
аспанда- 28, 49
аспандай 45
аспап 113
ас-су 54
астамшылык 54
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-астана 54
астан-кестен 54
астапыр-алда 54
астар 54
астас- 53
астаудай 464
асгы 37, 54, 69, 72, 78, 123, 136, 180, 198,
199, 209, 210, 234, 263, 287, 297, 300,
312, 342, 391, 392, 396, 397, 463, 468,
498, 501, 518, 530, 551
асты-үсті 54, 143
асу 9, 54
асулы 54
асафаһани 54
асы: асы болды 54
асық 54, 55, 172, 252, 340, 344, 418, 463
асық- 13, 184
асьщтай 38, 237, 418
асыл 55, 395, 475
асылық 54
асым 132, 170
асыр 55
асыра- 55, 491, 498
ат 10, 14, 18, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
86, 89, 107, 108, 164, 175, 176, 179,
213, 218, 234, 269, 304, 353, 365, 390,
463, 482, 488, 505, 507, 510, 511, 515,
516, 517, 520, 528, 558, 563, 571
ат- 10, 13, 20, 21, 31, 39, 40, 41, 50, 57, 59,
60, 63, 66, 84, 144, 175, 179, 189, 192,
223, 252, 253, 261, 268, 269, 283, 290,
326, 330, 331, 345, 356, 365, 369, 381,
390, 414, 415, 423, 460, 492, 493, 494,
529, 559, 561, 564, 566, 575, 579, 583
ата 11, 46, 55, 57, 110, 111, 176, 202, 208,
220, 295, 305, 307, 351, 425, 430, 465,
475, 510, 514, 518, 524, 526
ата- 56, 57, 62, 81, 176, 194, 356, 510, 514
ата-баба 55
атақ 55, 56, 62, 176, 179
аталы 56, 465
аталықтаң 56
атам: атам заман 56
атан 56, 58, 61, 514, 515
атандай 403
атанша 514
атастыр- 57
ат-атақ 57
атау 583
атау-кере 57, 248
атаулы 11, 62, 207
атаусыз 57
атжалмандай 58
ат-көлік 58
атңар- 349
атой 60
атта- 21, 29, 30, 50, 51, 90, 124, 145, 172,
239, 460, 509, 545, 546
аттай 60, 213, 214, 310, 484, 547, 559
аттам 132, 332, 333
аттан- 18, 61, 287, 411, 510, 516
ат-тон 61
атты 70, 176, 179, 194, 271, 451
ат-шапан 61
аты-жөні 62
атыздай 158, 259
атылас 550
атым 132, 414
атымды 62

Атымтай 62
Атымтайдай 62
ау 64, 70
ау- 28, 29, 42, 60, 63, 84, 88, 99, 109, 113,
116, 161, 168, 198, 277, 293, 352, 407,
411, 437, 450, 574
ауа 53
ауалан- 63
ауғын 26
аудаір- 63, 165, 190, 198, 211, 213, 252,
262, 274, 296, 349, 401, 484, 499, 579
аударыспаң 511
аужай 63
аужал 63
аужар 63, 509
аузы-аузына 64
аузы-басы 64
аузы-мұрны 65, 68, 389
ауңат 69
ауқатты 69
аула 12
аула- 279
аулақ 69, 118, 122, 180, 580
аумалы-төкпелі 69
ауна- 288
ауру 69, 70, 454
аусыл 70
ауыз 13, 17, 21, 22, 29, 30, 31, 33, 34, 41,
49, 51, 52, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 85, 109, 132, 137, 150, 156, 157,
159, 160, 164, 166, 168, 176, 178, 179,
180, 181, 184, 188, 195, 204, 210, 214,
244, 246, 248, 252, 262, 266, 268, 273,
282, 300, 304, 306, 309, 316, 340, 353,
365, 370, 389, 412, 419, 426, 428, 429,
432, 438, 443, 454, 467, 470, 494, 495,
502, 504, 516, 517, 535, 538, 544, 551,
580
ауызба-ауыз 70
ауызда- 70
ауыздай 70
ауыздан- 438
ауызды 70, 132, 195, 419
ауыздық 70
ауызекі 70
ауық 132
ауыл 69, 71, 72, 129, 178, 351, 508, 510,
548
ауыл-аймаң 71
ауылдас 86
ауыр 49, 64, 72, 75, 172, 197, 198, 274, 400,
417, 475, 506
ауыр- 67, 72, 95, 99, 112, 172, 184, 279,
365, 584
ауырла- 75, 122, 211
ауырлық 72
ауыртпальщ 72
ауыс- 77, 90, 93
ауыт 72
ay-hay 518
аш 30, 52, 72, 73, 74, 94, 372, 473
аш- 13, 18, 24, 27, 31, 35, 36, 40, 45, 49, 64,
67, 68, 73, 74, 87, 88, 92, 102, 114, 116,
151, 168, 169, 170, 174, 188, 206, 210,
224, 250, 253, 255, 260, 264, 265, 271,
274, 275, 277, 285, 286, 287, 290, 298,
299, 313, 331, 341, 347, 361, 363, 368,
386, 387, 395, 416, 418, 452, 456, 464,
465, 467, 482, 508, 509, 513, 519, 527,
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529, 532, 542, 550, 556, 575, 580, 586
аша 19, 30, 72, 514
ашамай 515
ашаң 72
ашар-ашпастан 70
аш-арын; 72
ашқараң 73
ашңараңтан- 73
ашпа-жалап 73
ашу 29, 35, 74, 170, 236
ашу-жаижал 74
ашулан- 282
ашу-ыза 74
ашы- 99, 184, 391, 582, 584
ашық 16, 35, 53, 54, 64, 74, 99, 168, 212,
260, 270, 347, 387, 556, 583
ашып-жұмғанша 255
ащы 74, 75, 188, 362, 481, 523, 535
аю 75, 249
аюдай 75, 435
ая 31, 73
ая- 75, 94, 181, 323, 459
аядай 78
аяз 47, 78, 266, 372, 454, 568
аяздай 46
аяқ 12, 30, 50, 51, 53, 55, 58, 68, 75, 76, 77,
78, 79, 81, 97, 98, 100, 102, 104, 132,
156, 159, 163, 177, 178, 195, 198, 204,
208, 211, 214, 237, 250, 298, 313, 353,
377, 417, 424, 425, 426, 453, 465, 468,
470, 479, 484 ,507, 511, 513, 516, 520,
549, 550, 567, 678
аяқ-қол 79
аяқсыз 79
аяқта- 513
аяқ-табақ 79
аяқтай 516
аяқтан- 79, 503
аяқты 70, 156, 513
аял 79
аяла- 31, 186
аялда- 517
аян 79, 83, 425
аяныш 79
аяң 135, 479
аяңда- 52
аят 79, 235
аһ 72, 331, 540
әбес 10, 80
әбестік 10
әбзел 164
әбігер 32, 80
әбілет 33
әбілхаят 9
әдді 82, 83
әдеп 80
әдет 478
әділ 80, 404
әділет 80, 333
әдіре 13
әдірем 13
әже 17
әжеті 80
әжет 81
әжім 81
әз 81
әзәзіл 44

әзәзілдей 81
әзел 81
әзіз 81
әзер 81, 476
әзіл 81
әзір 81, 93
эзірейіл 81
әзірет 81
Әзірет Әлі 81
әй 17, 81
әйгілі 62, 202
әйел 38, 75, 81, 337, 369, 400, 455, 522
әйелдей 89
эйт 81
әй-шәй 86
эке 81, 82, 355, 406, 425, 430, 500
экей-үкей 81
окел- 390, 509, 532
әкет- 10, 66, 67, 345, 366, 533, 548, 579
әккі 82
әл 82, 83
әл-дәрмен 82
әлде 82
әлдеңандай 82, 314
әлдекім 82
әлден 82
әл-дірман 82
әлей 82
әлек 75, 82, 83, 90, 101
алек-шәлек 83
әлекей-шәлекей 83
олекедей 82
элем 16, 19, 83, 417
элем-жәлем 584
элем-тапырық 83
элеңкідей 82
әлеумет 16
әл-күш 83
әлмисақ 56, 83
әлпет 113, 465
әлпеште- 83
әлтек-тэлтек 83
әлім: әлім жетті 83
әлім-берім 83
элімсаң 56, 83
әліп 83
әмбе 19
эмпай-жанпай 43
әмпей-жәмпей 84
әмпейлес 84
әмір 35, 84
әміркен 84
ән 9, 84
әнбие 212
әнгелек 84
әншейін 84
әнімен: энімен ңұлады 84
әні-міне 84
әңгіме 39, 84, 130, 147, 361, 379, 381, 541
әңгіме-дүкен 84, 151
әңгімелі 84
әңгір 84, 101, 512
әңкі-тәңкі 84, 99
әпер- 243, 303, 402
әпер: әпер бацан 84
әлкей-үпкей 81
әр 84, 85, 416
әр-берден 84
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-әрбір 85
■эрең 85
әркім 85
әрмен 56
әруаң 50, 55
әрі 85, 250
әрі-сәрі 85
эсер 85
әскер 507
әсіре 85
әттең 85
әттеген-ай 320
әу 85
әудем 85, 132
әужал 63
әуе 53, 85, 283
әуез 85
әуезе 85
әуел 85
әуелі 85, 146
әуен 85, 86
әуес 86
әуке 86
әулекі 72, 86
әулие 86, 202, 282, 509
әупілде- 367
әуіре 82, 86, 212, 237
әуре-сарсаң 82, 86, 454
әуселе 86
әшкере 86
әш-пүш 84, 86
ба 40, 53, 59, 357, 415, 567
баба 87, 220, 514
бабай 87
баға 51
бағана 87
бағзы 88
бағлан 87, 517
бадал- 94
бадана 88
бадырақ 88
бадыраң 88
баз 88, 89, 412
базар 81, 88, 94, 314
базарлы 385, 555
базына 89
базыналың 89
баж 88
бажа 510
бажай 88
бай 89, 147, 324, 386, 387, 455, 583
байбалам 89
байғазы 89
байғұс 89, 478
байқа- 9, 63, 93, 272, 334, 480, 482, 491
байңұтан 239
байла- 15, 28, 57, 77, 83, 88, 89, 95, 100,
110, 119, 124, 167, 205, 225, 237, 253,
316, 319, 321, 330, 342, 365, 379, 414,
432, 437, 460, 496, 499, 510, 517, 518,
519, 527, 530, 532, 533, 535, 563, 566.
571, 582
байлам 89
байлау 89, 342, 438, 469
байлаулы 89, 270, 507
байлаушы 253
байлық 70, 89, 90, 162
байпақ 90, 557

байсалды 175, 349
байсалдылың 122
байтақ 90, 162
байтал 90, 516
байталды 175
байтерек 120
Байтолла 90
байшешек 90
Байшұбар 516
байы- 290, 415, 557
байым: байым цылды 90
байып 90
баң 35, 36, 87, 88, 90, 91, 98, 165, 263,
387
баң- 28, 44, 63, 68, 70, 71, 83, 87, 93, 102,
114, 120, 140, 143, 159, 181, 264, 268,
289, 292, 300, 321, 334, 338, 400, 437,
465, 498, 517, 518, 561, 578, 579
баңа 30, 239, 266, 537
бақадай 68, 538
баңай 90, 185, 516
баңайшак; 90
бақан 11, 30, 37, 84, 90, 508, 549
бақауыл 52
бақ-бақ 518
баң-дәулет 90
баңи 90, 140, 151, 433
бақсы 91, 92
бақсыдай 222, 223
бақ-талай 88, 489
бақты 88
баңыл 91, 147, 431
бақылда- 246
бақылдас- 91
баңыр 89, 91, 321
баңыр- 435, 515
бақырай- 262
бақырауық 515
баңыт 87, 88, 90, 91
баңытты 91
бал 10, 91, 92, 94, 286, 335, 371, 479, 493
бала 12, 32, 37, 46, 49, 81, 91, 92, 110, 120,
123, 125, 172, 181, 182, 209, 218, 282,
291, 324, 327, 332, 333, 342, 343, 350,
371, 395, 398, 404, 413, 419, 425, 430,
455, 513, 518, 527, 644, 566
бала- 122, 185
баладай 92
балағат 92
балақ 67, 91, 177, 247, 314, 375, 394, 568
балалық 91, 283
балапан 92, 190, 375
балаша 92
бала-шаға 92
балғадай 15
балдақ 92
балдама 92
балды 92
балдыз 510
балиға 92
балңан 92, 93
балңаш 29
балқы- 106, 122, 328, 475
балта 16, 92, 93, 396, 491, 527, 560
балтам 463
балтыр 93, 99
балуан 93, 511
бал-шекердей 93
балшык 93
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балыға 92
балық 93, 431
балықтай 460
бап 87, 93, 375
бапта- 375
бар 17, 39, 40, 48, 57, 68, 69, 77, 81, 85,
93, 94, 103, 112, 114, 118, 134, 143,
144, 167, 170,174, 179, 184, 187, 203,
216, 239, 243,258, 262, 277, 287, 294,
310, 337, 341,348, 357, 359, 360, 366,
369, 387, 395,401, 406, 407, 427, 449,
452, 463, 468,469, 470, 489, 504, 507,
517, 532, 536,538, 555, 559, 575, 579,
583
бар- 14, 21, 64, 79, 90, 93, 94, 96, 105, 125,
152, 164, 180, 193, 197, 212, 218, 219,
240, 265, 273, 305, 339, 341, 406, 426,
464, 488, 493, 507, 544, 546, 551, 578,
585, 586, 587
барабан 93
баран 93, 517
барқадар 93
барқын 375
бармаң 92, 94, 374, 416, 440
баршын 81, 375
барымта 94
бас 10, 12, 34, 36, 51, 54, 56, 57, 58, 61,
76, 88, 89,, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
120, 123, 129, 132, 134, 141, 145,
146, 147, 148, 153, 156, 157, 164,
169, 174, 178, 191, 196, 200, 219,
227, 237, 238, 239, 243, 247, 272,
273, 278, 283, 289, 306, 309, 510,
314, 316, 319, 330, 335, 337, 338,
340, 341, 342, 353, 354, 355, 356,
367, 369, 375, 377, 385, 386, 395, 398,
408, 416, 419, 422, 424, 426, 427, 449,
456, 458. 462, 464, 470, 495, 503, 505,
507, 511, 516, 517, 518, 519, 525, 528,
544, 546, 549, 550, 551, 557, 561, 566,
568
бас- 12, 15, 18, 21, 31, 33, 39, 43, 49, 50,
51, 59, 68, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83,
84, 92, 93, 94, 97, 99, 106, 112, 115,
117, 123, 127, 128, 159, 170, 174, 178,
188, 192, 194, 197, 224, 228, 235, 247,
251, 253, 261, 263, 271, 277, 279, 281,
284, 285, 292, 295, 296, 298, 302, 305,
309, 314, 321, 322, 327, 329, 332, 336,
338, 339, 340, 347, 362, 363, 379, 383,
388, 396, 399, 400, 404, 406, 411, 417,
420, 422, 429, 432, 440, 449, 453, 457,
460, 462, 463, 475, 487, 488, 491, 493,
494, 496, 524, 526, 532, 537, 550, 558,
564, 574, 578, 580, 581
бас-аяқ 95
бас-бас 518
баса-көкте- 94
бас-көз 96
басқа 16, 57, 62, 90, 132, 158, 163, 184,
228, 413, 426, 472, 482, 540
басңар- 33
басқұр 549
баспак; 517
баспақшы 97
баста 85, 519
баста- 160, 161, 204, 211, 342, 364, 410,
434, 465, 485, 503, 509

бастан 85, 156, 355, 410
бастаңғы 507
бастас 89, 105
бастау 245
бастаушы 204
басты 37, 38, 91, 156, 171, 178, 202, 210,.
377, 437, 451, 463, 548
бастық 369
бастылық 171
бастырық 70, 549
басшы 570
басшылық 182
басы-көзі 100
басым 49, 94, 494
басыр 104
бат- 21, 22, 46, 52, 53, 54, 57, 90, 92, 93,.
104, 105, 112, 122, 154, 186, 217, 223,
239, 251, 259, 289, 290, 293, 296, 302,
305, 314, 326, 336, 342, 359, 370, 371,
391, 415, 444, 450, 468, 470, 472, 496,
500, 522, 523, 529, 538, 562, 570, 571,
582
бата 23, 104, 105, 417, 501, 507
Батма 119
батпақ 391
батпан 37, 105, 118, 387
батпандай 105
батсайы 550
батта 437
батти- 105
батык; 105
батыл 105
батылдық 125
батыр 42, 89, 105, 194, 250, 333, 465
батыр- 94, 177, 531
бау 106, 119, 330, 375, 505, 507, 546, 549
баудай 105
баулы 504
баулы- 163, 223
баура- 106, 181
бау-шарбаң 71
бауызда- 385
бауыздау 106
бауыр 40, 58, 79, 99, 106, 107, 132, 166,
170, 191, 306, 321, 411, 495
бауырла- 106, 198
бауырсаң 405
бауырымда- 106
бахым 107
баһар 107, 263
башай 107
бая 107
баяғы 107
баян 107
баяндай 340
бәддуға 107
бәдік 107, 286
байбіше 56, 415, 510
бөйге 95, 99, 107, 108, 511, 516
бөйгелі 63
бэйек 108, 470
бәйіт 108
бәлден- 108
бәле 72, 96, 100, 101, 108, 440, 441
бәлекет 108
бәлелі 440
бәрекелді 105
бәрі 108, 125, 462, 480
бөс 108, 132, 401
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бәсе 108, 155
бәсең 10
6е 72, 167, 199, 368, 459
бебеу 108
бедел 108
бедеу 109, 401, 488, 515, 516
без 44 109
без- 26, 46, 51, 109, 160, 183, 519
безбен 109
безгелдек 389
безе- 371, 535
безекте- 109
безер 23
бейбақ 109, 464
бей-жай 109
бейқадыр 109
бейне 109, 152
бейпіл 109
бейрат 109
бейшара 478
бейіл 23, 45, 109, 110, 441, 442
бейілді 132
бейім 110
бейіш 110, 210, 459
бек 110, 327
бекбике 111
бекем 110
бекі- 64, 122, 126, 127, 166, 274, 279, 495
бел 9, 52, 72, 110, 111, 112, 113, 129, 130,
154, 171, 209, 287, 355, 364, 374, 432,
454, 496, 499, 516, 531, 568
белбеу 38, 110, 124
белгі 17, 49, 97, 111, 352
белгілі 109, 111, 113, 202, 272
белгісіз 111
белдеу 549
белдеулен- 492
белді 111
белдік 209
белсенді 10
белуар 112
белше 415
белшесінен 112, 570
бенде 442
бер- 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 41, 45,
47, 49, 52, 54, 60, 66, 68, 70, 74, 79,
82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 95, 100, 102,
104, 108, 109, 111, 112, 113, 117, 120,
123, 125, 129, 141, 142, 143, 144, 148,
149, 153, 161, 162, 165, 166, 167, 179,
181, 187, 189, 191, 194, 195, 198, 199,
203, 204, 207, 211, 212, 213, 216, 217,
218, 221, 222, 228, 230, 231, 233, 234,
245, 261, 273, 274, 279, 280, 284, 286,
306, 308, 311, 313, 314, 342, 346, 347,
349, 355, 356, 358, 361, 366, 372, 375,
376, 379, 381, 382, 383, 387, 389, 392,
395, 396, 398, 403, 407, 409, 416, 417,
418, 422, 424, 433, 434, 437, 439, 443,
444, 446, 448, 449, 452, 454, 458, 460,
462, 463, 466, 466, 468, 474, 476, 478,
480, 481, 492, 494, 495, 501, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 525,
526, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 537,
544, 550, 554, 556, 557, 558, 559, 562,
570, 571, 576, 580
береген 112
береке 112, 113, 419
берекелі 427

берен 92, 113
бересі 37
бермен 116
бері 56, 83, 85, 87, 116, 202, 254, 314
берік 42, 64, 69, 106, 124, 146, 154, 187,.
265, 359, 481, 496, 572, 580
беріс: кіре беріс, қаға беріс 297, 302
беріш 216
бес 37, 113, 118, 129, 132, 157, 165, 203,
304, 387, 443, 463, 464, 576
бесенеден 113
бесті 113, 482, 516
бесік 38, 41, 113, 164, 507, 519, 550
бесіктей 93
бесін 113, 298, 542
бет 14, 19, 27, 36, 81, 89, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 125, 130, 132,
160, 195, 203, 213, 235, 246, 298, 322,
355, 356, 385, 406, 423, 426, 428, 450,
482, 495, 509, 510, 524, 557
бет-аузы 114
бетеге 114
бет-жүз 114, 118
беткей 132
беттет- 181
бетті 72, 90, 157
би 84, 89, 119, 157, 301, 427, 475, 511,
519, 524
Бибатпа 119
Бибібатпа 119, 391
Бибісара 119
Бибі Батпа, Бибі Қадиша, Бибі Фатима
119
Бибі-Вәтима 391
бида 461, 515
бидай 24, 119, 462, 535
бидайша 119
бидарқа 119
бндей 362
бие 16, 98, 109, 113, 133, 354, 516, 519,
526
бизар 119
бике 307, 384, 510
бикеш 510
биле- 74, 119, 122, 123, 160, 279, 428, 503,
528
билік 84, 119, 426
бит 91, 119, 120, 393, 404, 469, 489, 551
биттей 119
биялай 119
биік 52, 114, 120, 163, 436, 555, 558, 572бодам 120
бодан 120
боз 21, 120, 125, 163, 206, 341, 427, 451,
514, 515, 517, 548
боза 120
бозамық 120
бозар- 135, 492
бозбала 376
бозда- 120, 125, 218, 515
боздақ 117, 120, 515
бой 14, 55, 82, 95, 120, 121, 122, 123, 151,
251, 274, 284, 306, 307, 428, 432, 582
бойда 463
бойдаң 477
бойла- 44, 266, 411, 433
бойлы 230, 330, 420
бойы 47, 58, 140, 174, 191, 196, 286, 290,
366, 378, 401, 414, 433, 434, 490, 498,.
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521, 522, 527
боқ 120, 123, 152, 237, 294, 340, 347, 359,
418, 427, 457, 527, 573
боқ-сідік 120
боқта- 520
боқтай 359
боқташақ 123, 435
бол- 9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 33, 36,37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 47, 48,49, 50, 52, 54, 56, 57, 59,
62, 63, 64,66, 69, 70, 72, 73, 77, 78,
79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 103,
105, 106, 107, 109,110, 111, 115, 117,
119, 120, 123, 124,125, 126, 128, 129,
130, 131, 133, 134,135, 136, 137, 139,
141, 144, 145, 146,147, 148, 149, 150,
152, 153, 155, 156,157, 158, 159, 160,
161, 163, 165, 166,167, 168, 171, 172,
173, 175, 176, 178,179, 184, 185, 190,
191, 193, 194, 195,197, 198, 199, 201,
203, 204, 205, 206,207, 209, 211, 214,
215, 216, 221, 223,224, 226, 227, 228,
229, 230, 233, 235,236, 238, 239, 240,
242, 243, 244, 245,246, 248, 249, 252,
253, 254, 256, 258,259, 261, 265, 268,
270, 271, 272, 273,274, 275, 277, 278,
279, 281, 282, 283,285, 286, 288, 289,
290, 291, 292, 294,295, 297, 298, 301,
302, 303, 304, 306,307, 308, 312, 313,
314, 316, 318, 320,321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328,331, 332, 333, 334,
336, 337, 339, 340,341, 342, 343, 344,
345, 346, 349, 351,352, 353, 355, 360,
361, 363, 364, 365,366, 367, 369, 370,
371, 372, 375, 376,377, 378, 381, 382,
383, 384, 385, 386,387, 388, 389, 390,
391, 392, 394, 395,397, 398, 399, 401,
402, 403, 405, 406,407, 408, 409, 410,
412, 413, 414, 415,416, 417, 418, 419,
422, 424, 425, 426,427, 429, 432, 433,
437, 438, 439, 440,441, 442, 443, 444,
446, 447, 449, 450,451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458,459, 460, 463, 467,
468, 469, 470, 471,472, 473, 474, 476,
477, 478, 479, 480,482, 483, 484, 486,
487, 488, 489, 490,491, 492, 493, 494,
495, 497, 499, 500,503, 505, 510, 512,
513, 514, 516, 517,518, 520, 522, 523,
524, 526, 527, 532,533, 534, 537, 539,
540, 542, 543, 544,546, 547, 551, 552,
553, 554, 555, 557,558, 559, 561, 562,
563, 564, 565, 566,567, 568, 570, 572,
574, 576, 577, 579,580, 581, 582, 583,
584, 585, 588
болат 123, 254, 516, 559
болбыра- 234
болжа- 272
болым 124
болымсыз 124
болыстық 124
бопса 105
бор 124, 583
боран 23, 495, 525
борандат- 322
борандық 133
борасын 194
борбай 47, 322, 327, 858, 566

борбас 120
бордай 120, 124, 583
бордаңы 517
боржа 124
борла- 556
борсық 130
борша 47, 124
бос 100, 124, 125, 126, 204, 285
бос- 224, 277, 291
боса- 37, 46, 55, 100, 123, 127, 182, 190,
198, 213, 224, 272, 277, 347, 392, 506,
530
босаға 124, 509, 548
босқа 125
бостау 224
бота 125, 514, 515, 516
ботадай 125, 515
ботала- 125
бота-тайлаң 71
ботқа 120
бошала- 217, 515
боя- 253, 314, 328, 371, 374, 416, 527
бону 123, 469
бояушы 253
бөбек 92
бөгенайла- 125
бөгеуіл 125
бөдене 125
бөже- 125
бөз 67, 125
бөк- 90, 370, 383, 385
бөкен 23, 125, 516
бөкендей 516
бөксз 285, 454
бөл- 31, 79, 160, 162, 197, 224, 273, 277,
308, 325, 379, 414, 480, 527
бөле 332, 510
бөлэ- 91, 142, 444
бөлек 30, 130, 163, 207, 413, 420, 472,
524, 580
бөлеу 375
бөліс- 125
бөрі 125, 126, 239, 267, 539
бөрідей 72, 489, 545
бөрік 37, 96, 125, 312, 544
бөрік- 126
бөрт- 369
бөрте 517, 545
бөртпе 375
бөтен 30, 126, 160, 480
бөстек 550
бу 126, 127, 128
бу- 65, 74, 110, 111, 126, 165, 190, 211,
222, 398, 403, 499, 560
буаз 126, 195
булық- 74
бура 45, 126, 289, 404, 514
бурадай 126, 188, 319, 368, 403, 515
бурыл 126, 517, 539
буулы 126
буын 126, 127, 190, 242
буынсыз 126
буыршын 514
бұғаң 127
бұғалык 127, 517
бұғана 127
бұғау 127, 535
бұдыр 485
бұз- 42, 56, 95, 110, 112, 127, 145, 1В1,
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154, 170, 171, 245, 291, 304, 306, 312, бүтақ 130
336, 406, 409, 413, 419, 435, 446, 460, бүге-шіге 130
479, 518, 528, 542, 545, 560, 564, 572, бүгімен 119
580
бүзірік 202
бұзау 84, 127, 287, 305, 517
бүйен 130
бұзаудай 89, 523
бүйрек 109, 130, 192, 461, 495
бұзаула- 517
бүйректен- 517
бұзык, 318, 441
бүйі 130
бұйда 237, 364, 515
бүйідей 130.
бұйдала- 127
бүйір 73, 130, 389, 516
бұйкыт 128
бук 39, 130, 526, 531, 586
бұйра 342
_
бүкпе 517
бұйрық 12, 23, 35, 84, 128, 232
бүкең 130
бұйрыңты 23
бүкір 130
бұйым 128, 432
бүлде: үлде мен бүлде 548
бұйым-боқша 128
бүлдір- 32
бұйымтай 128
бүлдіргі 131, 160
бұйыр- 128, 144, 284, 356, 369, 506, 510
бүлдіргіш 160
бұқ- 73, 112
бүлк 114, 116, 130, 131, 215, 585
бұңа 128, 253, 364, 514, 517
бүлкек 362
бұқара 311
бүлкіл 362
■бұңары 550
бүлкілде- 272
бүқта 210
бүлік 131
бұл 128, 288, 394, 411
бүлін- 32, 131, 222, 557
бұла 128
бүр 485
бұла- 256
бүр- 47
бұлаң 256
бүрке- 496
бұлан 516
бүркіт 136, 374, 375
бүлан-талан 128
бүркіттей 370
бұлаң 128, 526
бүрліктір- 130
бұлау 219
бүрсең 131
бұлаудай 259
бүрік- 67, 153, 346
бұлбұл 128, 137, 254, 458
бүріс- 130
бұлға- 343
бүтін 99, 100, 106, 137, 157, 277, 313,
бұлғыр 128
481, 551, 587
бүлда- 449, 468, 469
бүтінде- 239
бұлды 129
быкпырт 130, 131
бұлдыр 125, 129
быңсы- 46, 342, 586
бұлжыт 129
бықы- 131
бүлқан-талқан 129
былай 131
бұлсыз 129
былға- 518
бұлт 54, 101, 129, 246, 287, 379
былқ 131, 172
бұлтақ 526
былш 115, 116, 131
бұлттай 191
бырдай 131
бүлық 129
быртық 516
бүлыңсы 125
бытпылдық 125, 305
бұр- 57, 102, 114, 117, 119, 130, 274, 393, быт-шыт 131
585
бытыра- 461, 573
бұра- 236, 243, 360, 393, 523
біз 415, 536
бүралқы 129
біздей 516
бұраң 129
біл- 13, 20, 22, 34, 40, 57, 75, 79, 83, 87,
бұратана 129
95, 97, 113, 117, 123, 131, 147, 162,
бұрау 129, 372, 517
162, 165, 166, 167, 173, 183, 202, 204,
бүрң 129
207, 208, 219, 221, 222, 239, 241, 274,
бұркан-тарқан 129
277, 292, 295, 300, 303, 309, 310, 320,
бұрқасын 194
346, 349, 356, 407, 409, 417, 418, 426,
бұрң-сарқ 129
428, 430, 431, 435, 436, 440, 441, 492,
бүрқылда- 126, 404
501, 504, 517, 535, 544, 555, 569, 571,
бұрңыра- 126
581, 583, 585
бүршақ 392
біле- 15
бүршақта- 254
білек 23, 93, 131, 294, 402
бүрыл- 179
білем 133
бүрын 13, 129, 237, 293, 324, 375
білеудей 131, 149, 259
бүрыс 114
білгі 481
бүрыш 152
білда: олда білдә 415
біллә: олла біллә 415
бүрышты 143
бүт 78, 129, 130, 177, 331, 348, 371, 424, білтеле- 168
566
білім 29, 132
бүта 129
; : . біліяер-білінбес 492
42-160
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бір 17, 18, 32, 54, 60, 66, 76, 84, 85, 88,
107, 108, 119, 122, 125, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 149, 152, 156, 157,
158, 159, 165, 212, 226, 230, 254, 279,
287, 290, 291, 296, 305, 307, 318, 341,
347, 348, 356, 364, 377, 398, 399, 407,
408, 410, 416, 417, 426, 438, 443, 459,
463, 467, 468, 469, 480, 482, 485, 503,
514, 517, 518, 524, 529, 567, 570, 575,
578, 579, 588
бірге 133, 283, 308, 363, 524
бірегей 133
бірдей 19, 543, 576
бірдеме 272, 427
бірдім: бірді.ч болды 133
біреу 88, 133, 390
бірлік 70
бірнеше 85
бірік- 97
бірін-бірі 137
біт- 10, 40, 43, 57, 106, 121, 122, 130,
132, 133, 146, 148, 164, 170, 177, 181,
195, 202, 206, 250, 254, 263, 271, 272,
275, 277, 291, 303, 305, 306, 313, 322,
348, 349, 360, 361, 367, 385, 387, 389,
395, 420, 432, 447, 456, 464, 476, 486,
490, 496, 507, 510, 516, 519, 521, 532,
539, 550, 554, 561, 563, 572, 581
біте 199
бітеу 130, 137, 278, 284, 502
бітім 148
гауһар 137, 138
гәу 243
гөр- 409
гүл 138, 206, 303, 370, 416
гүлдей 138
ғажайыл 139
ғажап 139
ғазиз 81
ғазырет 139
ғайып 139, 254, 525
ғалам 202, 417
ғана 33, 366
ғапу 139
ғапыл 139
ғарасат 139
ғарып 139
ғаріпшілік 101
ғасылың 139
ғашьщ 139, 140
пибадат 140
ғибрат 140
ғилман 140
ғұмыр 140
ғұрлы 463, 569
рұрым 569
ғылым 140, 202
да (жалғаулыц шылау) 15, 38, 48, 53, 54,
55, 65, 84, 91, 96, 103, 123, 129, 133,
136, 152, 175, 179, 189, 199, 213, 219,
294, 305, 315, 337, 352, 377, 385, 394,
398, 399, 406, 411, 416, 417, 428, 446,
452, 463, 470, 487, 497, 504, 512, 520,
522, 532, 539, 543, 545
дабыл 141, 226
дабыра 141
дабыс 141

дағ 141
дағара 55
дай 156
дай-дай 156
дайымшылық 141
дақ 141, 216, 274, 275, 280,
даңпырт 196
дал 99, 141
дала 16, 90, 141, 162, 163, 175, 188, 353*
365, 375, 391, 453, 468, 510, 519, 58t
даладай 141
далбаса 141, 181
далбасала- 181
далдың-дүлдің 142
дали- 142
дамыл 142, 529
даналық 27
даң 99, 142
даңғаза 142
даңғыл 142
даңң 55, 62, 142, 333
дап-дардай 142
дар 142
дарақ 458
дараңы 142
дардай 142, 463
дариға 142, 539
даршт 143, 202
дару 68
дары- 90, 112, 121, 122, 149, 150, 36?,
368, 372, 376, 467
дастарңан 55, 143
дат 143, 179
дау 34, 143, 202, 456
дауа 69, 143, 148, 399
дауала- 215, 277
дау-жанжал 559
даусыз 49
дауыл 266, 322
дауылдай 266
дауыс 74, 143, 144, 182, 326, 363, 473^
510, 511, 516
дауысты 362
дөде 144
дәйек 144, 486
дал 144, 362
дәлдек 144
дэм 52, 144, 145, 152, 405, 499
дәмдес 144
дәмдес-тұздас 144
дәмді 144
дәме 144, 167
дәм-тұз 144, 145, .152
дән 145, 373
дөндән 145
дәнекер 145
дәнеме 347
дәнеңе 347
дәнік- 145
дәргаһ 145
дәрет 145, 298
дәркүмән 145
дәрмен 145, 146, 148
дэрі 146, 406
дәріп 146
дәс 146
дәт 20, 146
дәу 146, 202
дәулет 90. 146, 162:
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дәурен 102, 146
дәуір 146, 147
дәуіт 147
де (жалғаулыц шылау) 23, 82, 93, 103,
119, 146, 171, 172, 283, 284, 291, 293,
295, 349, 379, 390, 391, 416, 430, 431,
473, 551, 553, 557
де- 17, 20, 21, 23, 36, 56, 62, 80, 81, 83,
84, 85, 86, 96, 108, 114, 118, 133, 147,
167, 168, 182, 189, 194, 203, 212, 236,
238, 239, 245, 291, 293, 313, 340, 346,
355, 357, 374, 406, 417, 419, 424, 426,
427, 443, 463, 467, 469, 470, 500, 503,
514, 517, 518, 525, 561, 568, 584
дегбір 147
дегішпе 147
дедек 147
дедекте- 147
дейін 90, 130, 147, 164, 166, 239, 582
делбе- 276
делдал 147
делди- 492
делебе 148
дел-сал 85
дем 32, 148, 240, 510
дембел 148
дембелше 148
демде- 277
деме- 50
демесін 36
ден 148
дене 148, 522, 587
денелі 148, 320
дер 148
дерт 148, 149, 173, 181, 216, 217, 461
дертті 148
дес 149
дестеле- 149
дидар 23, 149, 150, 554
дидарлы 175
дихан 149
добалдай 149, 259
дода 144, 449
дозаң 149
доқ 149
долдан- 149
долы 266
дом 149
домала- 307, 497, 503
домалақ 149
доп 12, 463
дорба 149
дос 20, 149, 151, 342, 546
дос-дұшпан 149
дөде 549
дөнежін 516
дөнен 150, 276, 516, 517
дөң 150, 518
дөңгелек 150, 152
дөп 150
ду 116, 128, 150
дуа 150, 468
дуалы 64, 150, 468
дуан 202
дуана 150
дуасыз 150
душар 100, 150, 303
дуылда- 517
дұға 150
'

дұғай 150
дұрыс 407
дұспан 202
дұшпан 55, 149, 151, 155, 333
дүбір 151
дүз 151, 353
дүйім 151
дүкен 151
дүлдүл 442, 515
дүлей 29, 151
дүнне 18, 85, 127, 151, 152, 156, 157, 169,
177, 190, 247, 293, 411, 421, 432, 439,
474, 499, 510, 553, 567, 583
дүниелік 128
дүния 72, 439
дүңк 152
дүір 66
лүрдараз 152
дүре 152
дүрмек 153, 282
ДҮРРІ 153

дүрсе 153
дүрсілде- 214
дүрсін 322
дыбыс 153, 550
дыбысты 153
дығыр 153
дық 153, 274, 275, 279
дым 153, 346, 405, 411
дымаң: дымағын шық паЧ 153
дымкыл 153
дырду 153
дігер 153
дікең 153
ділгір 153
ділгірлік 154
ділдэ 340
ділмар 505
дін 107, 154, 530
діңке 153, 154
дір 215
дірдек 154
діт 279, 280
е 155, 166
ебелек 155
ебелекте- 547
ебеп 155
егде 155
егес 155, 164
егеу 164
егжей-тегжей 130
егіз 149, 155, 158, 518
егіл- 124, 155, 298, 584
егін 420
еді- 81, 84, 120, 162, 305, 307, 403, 407,
422, 459, 543, 581
Еділ 516
еже 155
ежелгі 155
ежіл-ғожыл 156
ез 156, 433
ез- 106, 162, 164, 170, 386
езу 68, 132, 156, 157, 266, 370, 480
ек- 319, 420
екен- 20, 38, 84, 89, 93, 134, 187, 246, 264,
397, 417, 435, 513, 514, 529, 546, 553
екпінде 11
ексе 156
екшек 156
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екі 20, 29, 37, 41, 84, 85, 100, 118, 133,
134, 135, 143, 156, 157, 158, 159, 162,
164, 198, 220, 240, 255, 277, 290, 305,
347, 360, 386, 443, 462, 467, 468, 469,
489, 512, 515, 518, 555
екілен- 158
екінді 291
екіталай 101
ел 12, 62, 70, 90, 106, 129, 131, 136, 155,
159, 160, 161, 162, 166, 169, 178, 193,
194. 197, 202, 275, 298, 302, 311, 351,
448, 480, 516, 519, 541, 551, 580, 586
елдік 160
елегіз- 30
елек 159
елең 161, 359
елер- 518
елес 161
елесте- 252
елэулі 161
елеусіз 161
ел-жұрт 161
елжіре- 170, 171, 215, 584
еллә 381
клсіз 161
елу 161, 164
елі 66, 70, 118, 133, 157, 255, 304, 387,
443, 464, 484, 500, 514, 571, 576
елік- 20
өм 24, 147, 148, 162, 399
өм- 11, 26, 41, 46, 84, 163, 174, 478, 500
емес- 12, 41, 63, 100, 133, 139, 156, 159,
160, 162, 167, 173, 250, 298, 321, 344,
391, 457, 500, 563, 584
емесе 162
еметай 162
емеурін 162, 165
емеше 162
емешек 162
емшек 40, 41, 120, 162, 218, 491, 496
емшектен- 369
емін- 162
еміс 162
ен 162, 163, 285, 519
ен- 110, 194, 284, 295, 341, 435, 478, 528,
552, 582
енді 28
ендік: ал ендік 35
ене 41, 56, 162, 308, 510, 516
енжар 162, 277
ентікпе 508
енші 162, 163, 509
еңбек 11, 163, 412
еңбеккүн 163
еңгезердей 142, 463
еңкей- 113, 291
еңкілде- 163
еңсе 163, 164, 240
еңіс 164
еп 155, 164, 536
епсек 157
епті 64
ер 20, 21, 63, 142, 164, 165, 166, 169, 210,
238, 250, 392, 402, 436, 515
ер- 15, 20, 152, 153, 196, 298, 320, 405,
463, 532, 558
ерек 160
ерекше 160
ерен 139, 436, 525

ереоек 164
ереуіл 164, 516
ерке 165
еркек 38, 164, 165, 518
еркекте- 165
еркін 165
ерлік 24, 165, 258
ермек 165
ерні-ерніне 64
ерсі 166
ерте 166, 233
ертең 166, 293
ертте- 392
ер-тұрман 326, 510
еру 166
ерулі 166
ерулік 166
ері- 122, 184, 215, 583
ерік 85, 98, 102, 165, 166
ерін 41, 54, 63, 68, 133, 163, 165, 289, 306,
511, 516
ерін- 166
ерінді 516
ес 28, 29, 166, 167, 168, 169, 170, 495,
499, 518
ес- 17, 53, 69, 170, 195, 223, 278, 490, 574
есе 30, 39, 167, 168, 538
есек 167, 249, 267, 321, 369, 395
Есеккырған 167
есен 100, 106
есеп 132, 133, 152, 155, 167, 548, 583
есепте- 12
Ескендір 168
ескі 56, 168, 169, 188, 420
еосіз 16
ес-түс 168, 170
есті 66, 82, 162, 253, 257, 284, 361, 467,
479, 541
естірту 511
есіз 188
еоік 133, 151, 168, 169, 89, 191, 247, 287,
298, 434, 494, 508, 548, 549
есіл 169, 448
есім 62, 448
Есімхан 169
есіне-13
ееірке- 188, 357
ет 47, 60, 137, 170, 171, 172, 239, 250,
264, 323, 331, 349, 350, 353, 369, 432,
467, 484, 506, 518, 523
ет- 11, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 28, 32, 36,
41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 68,
75, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 94, 101, 106,
107, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150,
152, 161, 165, 172, 179, 180, 189, 190,
194, 196, 197, 200, 201, 212, 215, 216,
220, 223, 224, 226, 227, 230, 231, 233,
234, 237, 242, 254, 255, 259, 269, 265,
274, 275, 289, 293, 294, 301, 306, 311,
312, 318, 319, 321, 332, 339, 343, 345,
346, 347, 351, 356, 357, 359, 360, 361,
363, 365, 368, 369, 371, 373, 374, 378,
381, 382, 383, 384, 386, 388, 389, 390,
398, 399, 400, 402, 405, 407, 413, 420,
431, 433, 434, 437, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 448, 452, 453, 455, 456,
458, 459, 460, 467, 469, 476, 479, 482,
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487, 489, 490, 493, 494, 497, 498, 499,
500, 603, 504, 506, 511, 512, 520, 523,
529, 530, 533, 537, 538, 550, 556, 557,
559, 560, 565, 569, 571, 572, 574, 575,
576, 578, 582, 585
етек 23, 157, 159, 164, 166, 167, 170, 171,
178, 247, 384, 415, 451, 454, 527, 541,
562
етек-жең 47, 171
етекті 513
ет-женді 171
етпе: шырт етпе 572
етпетінен 172
етік 156, 172, 273
етіікті 267, 273
еш 163, 172, 395
ешкі 172, 238, 500, 514, 518
ешкідей 341, 504
ешкім 12, 34, 132
ештеме 347
ештеңе 39, 576
жабағы 214, 432, 482, 516
жабу 180
жабулы 173
жабы 173, 515
жабыдайын 173
жабың- 173, 188, 277
жабыңқы 173, 300
жабырңау 173
жабыс- 73, 197, 384, 477, 489, 492, 530,
534, 538
жаға 29, 38, 134, 158, 173, 186, 193, 211,
265,
жағалас- 192
жағыз-: жағьізып еміз 174
жады 234, 267, 495
жада-: жаны жадады 278
жады 174, 515
жаз 174, 175, 263, 379, 462
жаэ- 27, 36, 46, 81, 106, 107, 111, 112,
121, 123, 144, 174, 175, 176, 189, 209,
234, 250, 256, 276, 299, 313, 352, 362,
367, 368, 378, 387, 406, 442, 486, 488,
499, 503, 506, 523, 529, 531
жаза 174, 358
жазаба 174
жазған 89, 174
жазда- 185, 190, 198, 199, 215, 430, 433,
551, 585
жаздай 30, 174
жазмыш 175
жазу 554
жазы 515
жазың 31, 175, 347, 391, 453
жазықсыз 175
жазым 174
жай 93, 175, 176, 198, 277, 422, 437, 510,
511, 531, 583
жай- 31, 55, 62, 63, 160, 171, 176, 185,
229, 240, 313, 326, 329, 330, 342, 344,
362, 368, 442, 491, 517, 521, 550, 562
жайдак, 175
жайқын 175
жайла- 162, 185, 218, 277, 291, 411, 586,
587
жайлау 162, 173, 175, 275, 437
жайлы 175, 176, 349
жайма-шуаңта- 175
жайна- 138, 264, 404, 408, 558

жайнаң 175
жайра- 175
жайраң 175
жайсаң 334
жайым 176
жаң 29, 37, 46, 99, 156, 174, 196, 227, 312,
353, 417, 453, 480, 513, 515, 516, 518,
534, 535
жаң- 44, 108, 117, 133, 176, 186, 189, 280,
287, 304, 340, 359, 371, 384, 422, 423
жаққұрт 176
жаңсы 19, 94, 132, 172, 175, 176, 177, 179,
184, 186, 232, 247, 333, 407, 430, 507,
528
жаңсы-жаман 176
жаңсылық 177, 356, 391
жаңта- 157
жаңтау 549
жақты 58, 134
жақтың 72
жаңтыр- 507
жақұт 137
жақын 10, 135, 170, 171, 177, 192, 278,
476, 518
жаңында- 18, 21
жаңыт 173
жал 58, 60, 61, 177, 178, 179, 204, 287,
393, 428, 516
жала 108, 177, 402, 440
жала- 71, 73, 82, 92, 119, 218, 287, 291,
315, 485, 547, 582, 584, 585, 587
Жалайыр 177
жалақ 177
жалақта- 333
жалаң 177
жалаңаш 523
жалаңда- 82, 333
жалбарын- 177, 189, 356
жалға- 197, 217, 344, 366, 521, 543
жалған 151, 177, 178, 418, 474, 553
жалғас- 582
жалғыз 136, 178, 182, 185, 188, 189, 296,
357, 398, 412, 420
жалда- 186
жалды 515
жалқау 267
жал-ңұйрың 178
жалма- 103. 244, 624
жалмауыз 399
жалп 178
жалпаң 178, 327
жалпы 247
жалт 179
жалтақ 178
жал-тамыр 179
жалтаңда- 173
жалтыра- 429, 485
жалтырама 454
жалың- 278, 513
жалын 66, 179
жалын- 177, 189, 356, 438
жама 179
жамағайын 39
жамал 179
жаман 64, 177, 180, 202, 239, 294, 333,
362, 407, 441, 469, 475, 476, 600, 516,
517, 555
жаманда- 465
жамандық 174, 187, 251, 264
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жамау 377
жамбар 180
жамбас 180, 267, 454
жамбаста 134
жамбы 197, 341
Жамбыл 9, 266, 284
жамыл 18, 101, 323, 505, 510
жамыра 27, 452, 558
жан 12, 13, 34, 35, 75, 81, 115, 117, 168,
169, 170, 174, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 191, 192, 265, 278,
. 336, 337, 353, 366, 368, 377, 386, 404,
426, 432, 438, 469, 480, 510, 513, 537,
539, 569, 570, 576
жан- 41, 45, 55, 87, 88, 92, 110, 140, 151,
162, 163, 181, 209, 212, 215, 216, 262,
264, 309, 310, 404, 422, 423, 424, 430,
456, 470, 491, 497, 498, 585
жана 375
жаназа 180, 510
жанама 180, 507
жанар 180, 256
жанбас 54
жандай 181
жанды 81, 164, 182, 193, 237, 386
жанжал 182, 441
жанжалдас- 473
жаннат 178, 185, 201, 510
жансыз 182, 183
жан-тэн 184
жануар 169, 571
жаншы- 185, 266, 290
жаны- 174, 536
жанышты: ер жанышты 210
жаңа 18, 161, 188, 236, 470, 495, 551
жаңбыр 120, 322
жаңбырдай 188
жаңбырлық 58, 183
жаңғыр- 211, 278, 476, 518
жаңғырықтыр- 199
жаңыл- 86, 167, 204, 327, 499, 513, 527
жап- 9, 58, 60, 65, 71, 108, 166, 170, 171,
174, 221, 272, 299, 322, 334, 374, 440,
550, 564, 575, 581
жапа 188, 205, 457, 461
жападан: жападан жалрыз 188
жапалақ 16, 188
жапан 16, 188, 453
жаппар 174, 189
жапсаң 157
жапыр- 212, 567
жапырақ 134, 525
жапырақтай 188
жар 33, 36, 134, 140, 156, 177, 178, 182,
185, 189, 190, 192, 242, 372, 388, 392,
424, 441, 537
жар- 10, 27, 50, 55, 71, 96, 103, 107, 108,
137, 141, 142, 190, 207, 215, 237, 285,
302, 309, 321, 325, 327, 329, 361, 387,
396, 438, 477, 485, 493, 494, 505, 509,
516, 550, 561, 585
жара 137, 1в8, 178, 185, 188, 189, 190,
191, 216, 306, 420, 432, 582
жара- 58, 81, 107, 123, 149, 188, 242, 296,
303, 306, 313, 415, 442, 477, 515, 516,
519, 526, 554, 579
жарал- 187
жарала- 216
жарамазан 337

жаран 16
жарапазан 337
жарас- 28, 84, 144, 278, 466, 468, 521, 575
жарастық 189
жарат- 507
жаратңан 189
жарау 189, 218, 585
жарғақ 189
жардай 189
жария 177
жарң 260
жарңылда- 299
жарңын 23, 189, 209
жарқыра- 209, 451
жарлы 147
жарлық 84, 189, 555
жармас- 173, 571
жарты 137, 152, 157, 178, 190, 309, 463,
480, 548
жары- 63, 64, 71, 406, 449, 488, 540, 575,
583
жарыдан: жарыдан аударды 190
жарық 19, 20, 91, 116, 190, 199, 212, 251,
385, 478, 567
жарылқа- 34, 36, 114, 188, 206, 295, 357,
387, 541
жарым 28, 177, 278, 309
жарымжан 278
жарып: жарып болды 190
жарыс 58, 190, 322, 347
жаірыс- 320, 467
жас 9, 10, 93, 100, 134, 188, 190, 191, 202,
219, 243, 254, 255, 256, 261, 264, 275,
371, 377, 398, 416, 421, 437, 439, 516,
539, 576
жаюа- 10, 18, 30, 52, 70, 86, 89, 91, 121,
124, 130, 133, 134, 160, 162, 166, 177,
184, 226, 232, 282, 288, 312, 335, 339,
342, 343, 348, 378, 381, 390, 416, 429,
431, 442, 445, 458, 487, 495, 504, 505,
506, 507, 523, 541, 548, 583
жасаған 189
жасаң 190
жасан- 190
жасаң 190
жасарын: жасарын жасады 52
жасау 508, 509
жастай 191
жастан- 199, 331, 500
жасты 120, 525
жастың 171, 176, 189, 191, 240, 424, 550
жасу 236
жасы- 224, 278, 476
жасық 267, 476
жасыл 372
жасыр- 19, 121, 177, 213, 397, 510, 578
жасырын 507
жат 191, 192, 274, 407, 443, 449, 528
жат- 39, 71, 83, 86, 93, 105, 130, 131, 152,
170, 176, 180, 181, 191, 192, 193, 194,
198, 204, 218, 321, 342, 395, 458, 466,
474, 488, 492, 509, 510, 517, 519, 530,
535, 542, 546, 558, 559, 562, 569, 574,
579
жатак; 191
жаттык- 361
жатын 192
жатыр 192, 297, 482
жатыр- 454, 518, 519, 525, 586
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жау 55, 56, 82, 175, 192, 193, 242, 245, 255,
315, 321, 322, 333, 402, 426, 437, 534,
547 585
жау- 51,’ 74, 83, 85, 101, 188, 192, 290, 291,
294, 300, 303, 315, 321, 381, 408, 440
жауап 81, 160, 192, 570
жауғыш 194
жаудай 192, 423
жаудыра- 260
жау-жарак, 193
жауңазын 190
жауқазындай 51
жаулы 270
жаулық 23, 344
жаура- 193
жаутаң 193
жаутаңда- 260
жауһар 153
жаушы 507
жауын 23, 483
жауыр 47, 193
жауырын 180, 193, 340
жаһан 188
жаһаннам 193
жаяу 70, 194, 322
жөбір 188, 194
жәбір-жапа 194
жәдігөй 194
жәмәже 194
жәннем 186
жәп-жайын 194
жәрекім 24
же- 19, 30, 33, 36, 39, 68, 75, 89, 123, 137,
157, 167, 171, 180, 182, 194, 197, 198.
209, 211, 214, 224, 237, 248, 253, 255,
295, 305, 310, 312, 313, 321, 330, 335,
344, 360, 366, 368, 391, 403, 418, 431,
433, 439, 442, 453, 459, 461, 478, 480,
485, 489, 494, 498, 500, 501, 511, 517,
529, 531, 537, 539, 547, 554, 566, 582,
583, 584
жебе 340, 475
жебе- 50, 187, 194
жебедей 194
жебеле- 194, 292
жебір 19
жебірейіл 81
жегі 182
жегідей 182, 224, 584
жез 194, 374, 416, 456, 479, 549
жездэ 10, 137, 500
жек 195, 239, 334
жек- 237, 285, 352
жеке 178, 194
жел 17, 52, 53, 69, 77, 118, 163, 193, 195,
196, 223, 250, 280, 292, 293, 307, 310,
322, 349, 350, 399, 442, 518, 544
Жел- 60, 76, 109, 310, 453
Яселбіре- 492, 547, 571
желдей 69, 195, 278
желек 195
желекті 195
желеу 196
желке 33, 53, 102, 174, 194, 196, 197, 264,
267, 268, 412, 516, 567, 568
желкілде- 195, 571
желмая 516
желпілде- 571
желлін- 171

желі 196, 197, 522
желік 195, 196
желік- 559
желім 194, 197, 582
желімдей 197
желін 197
желіс 125, 197, 453, 454, 467
жем 23, 59, 76, 197, 238, 369, 375, 510, 541
жеме 237
жеме-жем 197
жемтік 197
жемі 237
жеміс 197
жемісті 581
жеміт 197
жең 38, 134, 171, 197, 198
жең- 121, 399, 405
жеңге 10
жеңгелік 197, 508
жеңгетай 508
жеңіл 59, 64, 72, 79, 189, 197, 198, 506
жеңіл- 197
жеңіл-желпі 198
жеңілтек 195
жер 19, 21, 22, 23, 45, 53, 54, 55, 58, 62,
76, 77, 78, 79, 85, 88, 93, 94, 97, 100,
103, 108, 126, 129, 132, 133, 134, 135,
136, 141, 142, 143, 151, 159, 161, 167,
180, 182, 187, 190, 194, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 234, 236, 239, 250,
254, 256, 257, 268, 270, 275, 278, 283,
284, 285, 286, 291, 296, 297, 302, 312,
318, 320, 322, 323, 331, 332, 333, 340,
345, 358, 361, 366, 367, 379, 380, 399,
411, 414, 421, 428, 429, 430, 431, 440,
446, 448, 450, 465, 468, 482, 485, 487,
489, 490, 494, 498, 500, 501, 502, 504,
560, 507, 510, 512, 514, 519, 523, 525,
529, 537, 542, 544, 550, 568, 571, 572,
580, 582
жердей 278, 440
жер-жебір 199
жер-көк 200
жермен-жексен 201
жері- 44, 302
жерік 201, 314
жесір 202, 510
жет- 13, 18, 20, 21, 22, 42, 48, 51, 58, 63,
66, 70, 76, 79, 83, 87, 90, 91, 100, 101,
105, 121, 128, 143, 146, 147, 164, 169,
172, 173, 175, 180, 191, 193, 196, 199,
201, 202, 203, 212, 226, 233, 240, 242,
246, 256, 257, 260, 268, 276, 292, 294,
303, 304, 307, 338, 344, 366, 385, 391,
392, 395, 408, 413, 414, 426, 429, 432,
433, 436, 440, 442, 447, 460, 467, 468,
469, 486, 487, 490, 494, 502, 503, 504,
512, 521, 524, 533, 534, 535, 539, 562,
570, 571
жете 202
жетек 516
жетеле- 212
жеткісіз 534
жеті 39, 89, 199, 202, 203, 244, 507, 510
жетім 203, 353, 489, 522, 537
жи- 22, 71, 79, 83, 95, 103, 122, 156, 161,
166, 167, 168, 170, 171, 307, 344, 348,
369, 377, 402, 408, 505, 518, 537, 550,
586
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жөне- 29
жиде 68
жөнекей 286
жиек 267, 292
жөнел- 22, 41, 151, 232, 251, 510
жиен 510
жөңкі 208
жиендік 348
жөргек 208
жина- 170, 171, 220, 306, 487
жөргем 206, 214
жирен 517
жу- 21, 24, 51, 253, 296, 315, 344, 476, 51©
жиренішті 203
жиһан 83
жуа 206
жиыр- 297
жуадай 208
жиырлы 419
жуан 208, 209
жиырма 212
жуандық 208
жуас 114, 340, 349
жоғал- 62, 260, 518, 545, 578
жуса- 93, 185, 209, 220, 341, 342, 517
жоғары 209, 250, 424, 436, 470
жусан 114
жоғарыла- 389
жуы- 186, 192, 297, 441, 558, 564, 570
жой- 10, 62, 103, 260, 520, 527
жоқ 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, жуық 85, 518
31, 37, 39, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 60, 62, жұбан- 278
68, 69, 71, 75, 82, 84, 89, 90, 91, 93, 94, жұбаныш 274
96, 97, 102, 107, 112, 116, 117, 119, жұбат 209
124, 125, 143, 146, 147, 158, 159, 167, жұбат- 186, 276, 509
168, 174, 175, 176, 179, 193, 197, 200, жұбату 511
203, 204, 219, 221, 224, 228, 229, 233, жұғын 209
235, 236, 244, 247, 249, 257, 267, жұдырьщ 75, 208, 209, 218, 555
271, 272, 274, 275, 276, 290, 293, 294, жұдырықтай 209, 215
297, 305, 308, 313, 315, 320, 321, 327, жұдьірыңты 208
331, 335, 338, 345, 357, 364, 366, 368, жұқ 209
369, 377, 389, 395, 397, 399, 403, 409, жұқ- 64, 76, 77, 93, 108, 121, 249, 331, 347,
410, 411, 416, 418, 422, 427, 428, 432,
372, 384, 471, 480, 497, 558, 562, 563,
435, 438, 441, 442, 444, 448, 449, 452,
572
458, 462, 463, 467, 468, 469, 475, 485, жұқа 29
486, 488, 491, 493, 498, 522, 523, 527, жұқар- 225, 311
530, 531, 532, 535, 538, 544, 545, 546, жұл- 116, 149, 157, 210, 214, 449, 493
550, 551, 552, 559, 572, 573, 575, 576, жұлдыз 209, 270, 359
578, 581
жұлдыздай 209
жоқ-жітік 203
жұлқын- 175
жақта- 203, 294
жұлық 349, 481
жоңтау 204, 511
жұлын 209, 210, 268, 416
жол 11, 21, 23, 24, 38, 39, 42, 56, 70, 105, жұлындай 210
113, 142, 169, 204, 205, 206, 270, 287, жұм- 68, 73, 210, 255, 257, 467, 510, 56©
307, 323, 335, 352, 383, 417, 421, 439, жұмаң 210, 459, 523
454, 484, 494, 503, 508, 509, 514, 525, жұмбай 257
541, 560, 565
жұмса 233, 240, 298, 344, 348, 547
жола: бір жола 134
жұмсақ 91, 215, 240
жола- 186, 192, 537
жұмсар- 116
жолата: бір жолата 134
жұмыл- 210
жолбике 204
жұмыр 73, 100, 209, 210, 494, 516
жолдас 56, 204, 207, 235, 238, 276, 287, жұмыртқа 24, 210, 573
315, 408, 546
жұмыртңадай 51, 457
жолды 353
жұмыртңала- 174, 341, 517
жолтай 24
жұмыс 210, 233, 245, 323, 340, 344
жолық- 11, 178, 235, 303, 368, 440
жұнт 515
жолым 548
жұнттай 210
жомарт 62
жұп 209, 352, 514
жон 207, 323, 331, 355, 370, 454, 516
жұпар 19, 210
жонбай 514
жұпты 210
жондат- 355
жұпыны 210
жөн-жосық 207
жұрдай 211
жора 207
жұрт 12, 54, 56, 70, 90, 129, 151, 159, 160,
жоралғы 56
161, 169, 178, 202, 211, 298, 308, 323,
жорға 205, 461, 471, 472, 487, 513, 516
454, 517, 518, 556
жорғала- 365
жұрттық 191
жорт- 128, 207, 331, 353, 517, 526, 527
жұрын 211
жоры- 192, 279, 528
жұт 26, 211, 514
жорық 406, 426
жұт- 61, 79, 103, 119, 135, 199, 200, 217,
жоеа 314
227, 229, 230, 237, 298, 305, 315, 336,
жосыл- 318
365, 373, 469, 494, 525, 539, 564
жота 207
жұтқыншақ 211, 516
жөн 12, 62, 135, 205, 207, 208, 417, 514, жұтпа 211
585
жұтым 134
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жұтын- 211
жүген 102
жүген-құрың 211
жүгенсіз 211
жүгермек 33, 211
жүгін 560
жүгір- 29, 54, 81, 85, 95, 115, 118, 133, 182,
231, 237, 239, 257, 367, 378, 412, 414,
429, 437, 491, 545, 551, 557, 566
жүде- 278
жүз 13, 14, 115, 118, 161, 187, 200, 211,
212, 213, 287, 303, 322, 333, 374, 399,
437, 441, 467, 472, 510, 544, 553, 580
жүз- 294, 307, 546
жүэді 72, 74, 150, 157, 189, 221, 230, 235,
480
жүзе 212
жүзік 213, 477
жүйе 182, 213, 467
жүйке 213, 218
жүйрік 25, 192, 203, 212, 213, 214, 276,
310, 347, 427, 436, 516, 532, 555, 571
жүк 369, 403, 550
жүкте- 319, 521
жүлде 214
жүн 91, 173, 196, 210, 214, 287, 378, 432,
515, 550, 568
жүндей 214, 437, 441, 466, 482
жүнді 38, 177, 323, 330
жүнжі- 214
жүр- 12, 16, 17, 20, 30, 39, 44, 45, 63, 72,
79, 82, 84, 86, 89, 112, 117, 128, 142,
147, 152, 160, 164, 168, 171, 175, 196,
198, 204, 205, 207, 208, 214, 218, 225,
234, 239, 245, 271, 286, 289, 296, 304,
316, 320, 322, 337, 344, 348, 371, 373,
387, 417, 424, 427, 428, 436, 437, 446,
457, 463, 473, 478, 497, 498, 500, 507,
508, 509, 514, 525, 530, 546, 548, 551,
562, 563, 565, 570, 576, 578, 579
жүргісіз 78
жүрдім-бардым 214
жүрек 24, 52, 164, 171, 193, 214, 215, 216,
217, 218, 221, 237, 253, 316, 323, 352,
394, 422, 426, 436, 471, 474, 496, 500,
509, 542, 576
жүректі 51, 334
жүрім 218
жүріс 218, 323, 330, 472
жүірісті 198, 219
Жүсіп 218
жыбырла- 364
жыға 38, 215, 218, 368
жығық 214
жығыс 237
жық- 10, 22, 39, 76, 84, 85, 126, 152, 189,
214, 218, 234, 280, 350, 377, 378, 383,
416, 419, 465, 469, 474, 478, 498, 511,
520, 543, 550, 576
жыл 18, 134, 161, 188, 219, 220, 221, 290,
377, 396, 510
жыла- 10, 125, 155, 163, 219, 227, 284, 316,
429
жылан 30, 174, 192, 218, 219, 221, 285,
341, 414, 419, 584, 587
жыландай 111, 218, 414
жыланша 219
жылау 511
жьілдам 418

жылдық 287
жылжы 460
жылқы 12, 16, 32, 93, 220, 340, 410, 514,
515, 517
жылқыдай 220
жылңылы 59
жылқышы 220, 514
жылмай 587
жылмаң 220
жылпың 253
жылт 220
жылтың 220
жылтыра- 481
жылу 215, 220, 221
жылула- 220
жылы 213, 217, 221, 222, 253, 348, 361,
384, 528
жылы- 215, 278, 435, 531, 572, 585
жылын- 133
жылын 316, 524
жылы-жұмсак 65, 221
жылымшы 221
жылыс- 460
жылыт- 121
жым 222, 352
жымдай 222
жым-жылас 581
жым-жырт 48
жымпи 222
жымың 222
жымысқы 348
жын 25, 49, 91, 222, 223, 237, 243, 310
жынды 368
жып 223
жыпық 223
жыпылық 223
жыр 223, 509, 511
жыр- 66, 67
жырақ 180
жырғал 223
жырт- 114, 116, 118, 211, 212, 223, 276,
280, 322, 402, 442, 498, 510, 585
жырта 248
жыртыс 223, 402, 508, 510
жыт- 232
жібек 38, 223, 376, 550
жібектей 223, 289, 516
жібер- 39, 70, 79, 94, 117, 135, 150, 167,
222, 225, 255, 256, 257, 271, 276, 319,
321, 341, 373, 388, 403, 410, 412, 421,
438, 443, 458, 469, 472, 495, 512, 518,
530, 533, 541, 544, 547, 562, 576
жібі- 215, 273, 278, 285, 435, 493, 496, 52S
жібіс 173
жігер 163, 224
жігі-жаппар 224
жігіт 37, 50, 87, 156, 224, 232, 250, 288,
373, 385, 416, 438, 448, 463, 514
жік 198, 224
жік-жапар 224
жікте- 524
жілік 46, 56, 224, 225, 363, 377, 455, 514
жіліншек 516
жіңішке 205, 208, 525
жіңішкеле- 225
жіп 30, 135, 172, 224, 225, 236, 238, 364,
379, 446, 549
жіпсіз 225
жіятей 568
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жіпше 568
жіті 225
жітік 225
забыт 226
зайғы 433
зайығы 226
заңым 226
залал 226
заман 29, 30, 32, 56, 69, 107, 133, 142,
226, 227, 249, 314, 338, 353, 355, 411,
474, 475, 495, 575
замандас 226
заң 160
запыран 227
запыс 227
зар 74, 134, 227, 228, 357, 395, 464
зардап 227, 229
зарла- 120, 125, 228, 337, 504
зарлау 228
зарлық 228
зарп 228
зат 46, 228
зауал 84, 85, 228, 251
зауалды 228
заула- 359
зауық 228, 275, 491
захмет 229
заһар 229
зая 141, 163, 229, 468
зәбір-жапа 229
зәмзем 229
зән 69, 229
зәңгір 230,
зәр 185, 227, 229, 230, 582
зәрде 229
зәрдей 535
-зәре 217, 229
зәрезап 229
зәре-құт 229
зәрлі 229
-зәру 399
зәу 230
зәуде 230
зәузат 55
зәуі 230
зәуімен 230
зейін 230
зекет 230
зеңгі 220, 514
зер 230
зерде 230
зерен 230
зерік- 278
зиба 230
зират 230
зиян 226, 249
зият 230
зобалаң 101, 230
зор 144, 231
зорға 85, 297
зорльщ 231, 431
зорлық-зомбылық 231
зу 215, 231
зула- 195
зүлперіндей 83
зыбан 231
зығыр 231
зығырдан 231

зықы 231
Зылихадай 218
зынғыра- 350
зып 231
зыр 231, 518
зырң 231
зырыл 231
зыт- 232, 542
зікір 232
зіл 232
зілді 232
зін 232
зіңгіттей 232
зіркіл 232
зіркілде- 126, 368
и 233, 234, 240, 241
и- 24, 34, 76, 96, 176, 240, 256, 357
иба 233
игі 94, 233, 528
игілік 92, 233
игілікті 581
ие 52, 56, 64, 69, 139, 200, 233, 234, 239,
272, 471, 527, 570
и&к 233, 234, 370
иекте- 27, 492
иесіз 234, 326
изе- 96, 104
иләһи 381
иле- 227, 234, 403, 427, 543
илеу 364
иман 117, 234, 236, 242
иманды 235
имен- 161, 236, 301
ине 185, 236, 446, 480
инедей 215, 236
ине-жіп 236, 470
инеліктей 236
ирек 238
исін- 236
ит 54, 66, 69, 72, 73, 75, 90, 176, 198, 236,
237, 238, 239, 248, 268, 282, 333, 367,
368, 369, 385, 405, 433, 459, 477, 508,
510, 516, 526, 547, 551, 578, 585, 586
итақай 239
итарқа 236
итаршы 236
ителгідей 237
итер- 85, 422, 424
иткірмес 549
ит-ңұс 237, 238
иттей 237, 238, 295, 547, 587
иттік 243
итсіз 11
итін- 515
итіншек 515
ишан 23
иьщ 24, 38, 157, 240, 268, 374
иьщта- 240
иі- 37, 121, 278, 496, 522
иін 157, 240
иір- 544, 572
иіс 13, 62, 190, 210, 236, 240, 241, 290, 396
иіске- 285, 358, 517
иісті 19
кә 518
кәде 56, 242, 349
кәдік 242
кәлима 242, 536
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кәмәлат 242
кәмелет 242
кәміл 235, 242
кэнігі 82, 242
кәпір 81
кәр 36, 243, 268
кәрі 243, 273, 289, 515, 516
кәрілік 243
хәріп 243
кәу 243
кәусәр 243
кебе 517
кебеже 243, 550
кебенех 244, 518
кеберсі- 491
кебін 24, 244, 510
кебінсіз 510
кебір 19
кебіс 176, 244, 331
кедей 244, 325, 333, 371, 461, 475, 478,
489, 576
кедейлік 243
веден 244
кежеге 244
вез 32, 208, 235, 245, 272, 518
кез- 148, 151, 160, 188, 200, 527
кездей 245
кездес- 228, 272, 464
кезек 13, 164, 245
кезең 245, 339, 495, 517
кезеңді 245
кезер- 165, 289
хезік- 43, 69, 337, 338, 376
кейін 25, 51, 97, 122, 244, 578
кейіп 14, 245
■кек 39, 244, 245, 541
кекті 541
кексе 245, 516
кекшіл 516
кекіл 58, 245, 396, 516
кекіре- 246
кекірік 246, 525
кел- 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35,
39, 41, 53, 54, 60, 63, 65, 69, 70, 72, 74,
75, 76, 77, 81, 83, 87, 88, 90, 93, 94, 97,
101, 108, 114, 117, 122, 126, 128, 130,
132, 134, 141, 143, 146, 147, 149, 150,
151, 155, 156, 158, 161, 168, 169, 171,
176, 177, 180, 185, 197, 201, 207, 208,
211, 223, 226, 230, 235, 237, 242, 244,
245, 246, 247, 249, 252, 254, 266, 268,
270, 271, 275, 278, 280, 281, 285, 287,
288, 295, 297, 305, 307, 313, 320, 327,
328, 331, 336, 337, 338, 341, 347, 352,
355, 358, 359, 360, 362, 363, 375, 878,
379, 382, 384, 389, 392, 396, 397, 398,
402, 404, 405, 408, 413, 414, 415, 416,
417, 419, 420, 421, 426, 428, 429, 431,
433, 439, 440, 441, 444, 446, 448, 449,
458, 460, 465, 466, 467, 473, 474, 477,
478, 479, 481, 487, 488, 490, 492, 494,
499, 501, 502, 503, 505, 507, 508, 515,
517, 518, 523, 527, 531, 532, 535, 536,
538, 544, 546, 547, 555, 557, 558, 559,
562, 564, 565, 566, 573, 574, 575, 578
келбет 246
келе 126, 246, 515
келегей 246
келелі 246

келте 29, 178, 375, 505
келі 246
келідей 93
келім 246
келін 246, 509, 548
келіншек 246, 509
келіс 246
келіс- 98, 250, 299
кем 246, 247
кемді 246
кемдіж 55, 246
кеме 157, 408, 499
кемел 85, 246
кемпір 247, 377, 399, 463, 508, 568
кемтар 556
кемі- 100, 337
кемір- 237, 531, 550, 584, 587
кенде 247
кендір 247
кене 491
кенедей 73, 477
кенел- 247, 415
кеяеу 247
венеше 477
кенже 247, 357, 478
кент 202
кеніш 49
кең 34, 47, 110, 151, 152, 171, 243, 247,
411, 427, 437, 441, 502, 541
кең-байтақ 90
ікеңес 246, 247, 289, 301, 379
кеңшілік 247
кеңі- 46, 110, 198, 496, 523
кеңірдек 370
кеңірдекте- 370
кеп- 41, 42, 64, 273, 318, 391, 487, 488, 492,
501, 504, 559, 575, 585, 587
кеппе 247, 544
кепеен 251
келсі- 491
кепіл 247, 248, 496
кепілдік 247
кер 244, 248, 249, 267, 460, 517
кер- 68, 249, 251, 271, 300, 408, 509
кербала 248
кердең 248
кере 15, 194, 248, 387, 583
кереге 248, 548, 549, 550
карөк 20, 38, 40, 306, 410, 463
керенау 248
керең 249, 278, 284, 496
керме 549
«ерне- 74, 245, 574
керсендей 385
керт 249
окерт- 248
кертті 113
көрі 244, 249, 281
керіс 249
вес- 30, 58, 87, 92, 96, 103, 171, 172, 205,
213, 217, 244, 245, 247, 249, 250, 266,
292, 296, 312, 313, 344, 347, 349, 364,
395, 397, 404, 426, 442, 459, 491, 507,
517, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 556,
567, 569, 578
кесек 323, 454
кесе-көлденең 34, 249
кесепат 249
кескекті 249
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кес-кесте- 35
кескі 374
кесле 106, 249
кесте 250
кесті 361
кесік 250
кесімді 250, 507
кесімсіз 507
кесір 249, 250
кесіртке 130
кет- 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 26, 30, 34,
41, 48, 50, 51, 53, 63, 67, 69, 70, 74, 77,
82, 87, 88, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,
102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113,
117, 118, 127, 135, 145, 146, 147, 151,
155, 160, 163, 165, 166, 168, 169, 185,
186, 188, 191, 195, 199, 200, 208, 211,
212, 214, 217, 229, 230, 232, 234, 235,
236, 237, 240, 247, 249, 250, 251, 252,
259, 264, 265, 267, 270, 272, 275, 276,
277, 279, 283, 288, 293, 294, 295, 303,
304, 307, 308, 316, 319, 321, 333, 337,
339, 343, 346, 359, 362, 364, 365, 366,
367, 368, 377, 380, 383, 385, 386, 388,
390, 393, 394, 395, 397, 402, 404, 407,
409, 411, 412, 415, 424, 427, 433, 435,
438, 443, 447, 451, 456, 457, 458, 461,
462, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475,
478, 480, 485, 488, 489, 490, 491, 497,
499, 501, 502, 505, 516, 517, 518, 520,
522, 523, 528, 534, 535, 538, 540, 541,
542, 545, 546, 550, 551, 553, 558, 567,
569, 570, 571, 576, 578, 579, 581, 583
кетеген 518
кетпен 93, 250, 516
кетпен-шот 212
кетір- 556
кеуде 124, 148, 231, 247, 250, 251, 284,
355, 365, 390, 401, 436, 495
кеуделі 436
кеуеен 251
кеуіл 251
кеуім 30
кеуір 83
кеш 157, 166, 172, 233, 250, 251, 308, 348,
350, 433, 440
кеш- 26, 88, 102, 133, 141, 143, 146, 172,
177, 183, 187, 188, 226, 227, 290, 292,
296, 301, 316, 319, 332, 357, 363, 412,
422, 452, 458, 504, 527, 531
кеше 293
кешкі 251
кешкір- 291
кешті 182
кешу 192, 251, 494
кешір- 98
көшірім 251
ки- 48, 39, 60, 102, 125, 134, 233, 244, 251,
315, 323, 350, 381, 394, 405, 414, 427
433, 487, 500, 503, 505, 510, 538, 548,
559, 560, 564, 583
киелі 514
килік- 521
киі 252
киіз 24, 100, 252, 366, 549, 550
киік 13, 364
киім 210, 414, 427, 510, 523, 583
киіт 507
көбе 38, 252, 268, 504, 517

көбеген 517
көбей- 17, 87, 89, 324, 376, 456, 556
көбеле- 513
көбелек 24, 258, 316
көбен 30, 58,
көбік 24, 252, 282, 315, 370
көген 252, 269, 340, 354
көгенде- 252, 340, 341
көгер- 263, 270, 285, 295
көде 84
көже 208, 324
көз 10, 17, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 54, 68,.
73, 74, 81, 82, 88, 91, 94, 95, 96, 97,.
103, 109, 114, 134, 139, 151, 158, 168,
169, 179, 180, 185, 186, 197, 203, 213,
223, 225, 236, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 269, 270, 275, 276, 283, 284, 285,
289, 297, 315, 324, 325, 335, 338, 339,
361, 364, 365, 368, 370, 374, 379, 386,
391, 394, 405, 406, 412, 415, 417, 418,
423, 424, 428, 432, 452, 462, 472, 473,
474, 481, 492, 493, 501, 510, 513, 514,
521, 532, 534, 548, 569, 581
көзайым 252
көзде- 428, 440, 524
көзден- 73, 172, 238, 252, 415, 551
көзді 88, 270, 325, 332, 341, 441, 500, 503*
514, 562
көздік 30
көзе 444,
көз-ңұлаң 257
көзсіз 257, 258
қой-қой 265
көйле- 385
көйлек 24, 237, 265, 315, 491
көйіс-көйіс 518
көк 26, 33, 53, 54, 63, 66, 75, 76, 77, 89*
102, 125, 133, 188, 202, 211, 263, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 276*
278, 292, 294, 315, 375, 381, 394, 396,
406, 414, 416, 463, 471, 491, 492, 500*
512, 514, 515, 516, 517, 518, 544, 549*
550
Көкбоз 516
көкпар 269, 449, 511
көктз- 550
көктей 22, 45, 270
көксе- 95, 269, 523
көкіме 266
көкіре- 268
көкірек 20, 24, 165, 216, 231, 251, 266, 267,.
270, 271, 284, 365, 436, 464, 555, 564
көл 10, 18, 26, 53, 255, 256, 261, 272, 282*
г 340, 516, 544
көлбек 271
көлдей 256
көлденең 271, 272, 273, 354
көлегейле- 307
көлеңке 30, 81, 182, 272, 275, 305, 307, 324
көл-көсір 272
көлік 62, 288
көлікті 286
көм- 24, 145, 487, 510
көмбе 399, 511
көмей 272, 273, 290, 479
көмек 73, 273
көмекей 272, 273
көмескі 272

—669—

жөмусіз 510
көміір 289, 478
жөн 273, 284, 291
көн-20, 147, 164, 175, 357, 513, 533, 574,
575, 576
көне 168, 273
көнөк 273
көнектей 273, 385
көнтек 273
көнші- 277
көңіл 23, 24, 31, 33, 139, 173, 190, 215,
216, 217, 221, 250, 251, 258, 266, 267,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
294, 307, 312, 324, 329, 338, 368, 436,
496, 510, 511, 523, 583
көңідцес 275
көңілді 165, 273
көп 84, 89, 103, 238, 282, 421, 433, 478,
562
көігей 517
көптей 15
каптір- 282, 543
көпшік 54, 282
көпір 58
көпір-125, 373
көр 40, 55, 56, 132, 244, 261, 282, 283, 284,
285, 305, 351, 518
жөр- 12, 15, 16, 19, 22, 31, 36, 38, 39, 40,
42, 44, 46, 49, 54, 56, 57, 59, 61, 64,
68, 70, 72, 80, 82, 86, 92, 96, 97, 104,
109, 111, 118, 126, 128, 133, 135, 137,
140, 142, 152, 160, 166, 170, 171, 174,
176, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 188,
190, 191, 192, 196, 197, 200, 202, 205,
206, 207, 209, 212, 219, 224, 225, 226,
229, 231, 233, 238, 239, 245, 247, 253,
254, 256, 257, 262, 264, 269, 272, 282,
283, 284, 285, 286, 297, 298, 301, 302,
305, 309, 312, 321, 324, 328, 330, 334,
339, 344, 350, 351, 352, 353, 355, 357,
358, 360, 361, 364, 366, 370, 378, 383,
386, 388, 389, 390, 396, 397, 400, 402,
407, 414, 417, 418, 425, 427, 430, 431,
432, 433, 435, 439, 442, 460, 462, 463,
465, 468, 484, 491, 493, 494, 498, 501,
507, 508, 512, 516, 518, 519, 526, 529,
537, 544, 554, 558, 563, 565, 569, 572,
576, 577, 584
көргенді 283
көргіш 292
кердім 324
көресі 283, 284
көркей- 179
көрңап 283
көрме 134
көрпе 14, 284, 509, 550
«өрпелдес 517
көрпеш 340, 517
көрпеше 550
көрсет- 111, 150, 156, 169, 176, 186, 205,
207, 208, 221, 222, 233, 238, 250, 253,
284, 285, 292, 295, 306, 324, 328, 337,
342, 352, 356, 358, 376, 379, 401, 404,
409, 429, 460, 472, 475, 479, 480, 487,
493, 512, 528, 531, 565, 568, 570, 578,
583
көрші-көрші 463
көрік 284
көрікті 286

көрім 256, 284, 324
көрімдік 509
көрінішті 194
көріс- 292, 316, 368
ікөсе 347
к&сеге 285
көсем 285, 516, 518
көсеу 285
'Көс-көс 518
көстеңде- 285
көсіл- 76, 284
көтер- 18, 24, 31, 36, 53, 54, 79, 87, 91, 96,
101, 103, 107, 108, 112, 121, 123, 429,
133, 141, 143, 159, 163, 174, 191, 200,
201, 215, 240, 250, 251, 267, 268, 271,
276, 288, 292, 299, 304, 311, 316, 344,
347, 359, 365, 390, 392, 393, 396, 410,
414, 445, 451, 467, 483, 492, 497, 512,
518, 519, 521, 532, 539, 546, 550, 555,
558, 562, 567, 575, 580
көтерем 232
көтерме 111, 285
көтеріңкі 278
көш 74, 134, 286, 509
көш- 29, 70, 89, 146, 151, 161, 190, 193,
208, 275, 286, 349, 367, 411, 487, 530,
546, 574
көше 286
көш-құлаш 286
көшір- 101, 200, 270
куәлік 286
күбідей 19
күдер 183, 286
күдері 287, 516
күдік 287
күш-күш 518
күз 350
күзе- 178
«үзем 287, 432
жүзен 287
күзендей 73
күзет- 527, 573
«үзеу 517
күй 87, 109, 129, 173, 227, 276, 285, 288,
375, 399, 546, 565
күй- 26, 33, 64, 69, 88, 117, 140, 149, 175,
185, 186, 213, 371, 288, 365, 367, 387,
402, 422, 424, 428, 436, 472, 485, 497,
498, 547, 576, 585, 587
күйдіргі 536
күйө 117, 218, 287
күйедей 287, 384
күйездік 121
күйек 287, 341, 376, 518
күйеу 113, 287, 288, 295, 430, 507, 508
күйзел- 561
күйкентай 547
күйлі 288, 289
күйре- 301
күйрек 265,
күйсір 288, 546
күйтте- 103, 183, 426
күйік 120, 254, 288,
күйін- 149
күйіс 288
Күлэш 9
күл 288, 289, 290, 347, 394, 422, 423, 426,
427, 463
күл- 149, 170, 218, 219, 289, 298, 375, 391,
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478, 563, 582, 586
күлдіреуіш 548, 549
күлкі 31, 124, 289, 291, 375, 561
күлман 285
күлмең 290
күлмет 513
күл-талқан 289
күлте 516
күлтелен- 289, 516
күлтөбе 289
күлше 426
күлік 31, 288, 516
күлім 289, 290
күлімсі 290
'күліл-ойна 363
күлістік 290
күмәнді 75, 337
күмбез 268
күмірен- 289
күміс 38, 91, 99, 137, 290, 453, 549, 584
күн 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 35,
53, 57, 60, 61, 64, 91, 93, 101, 102,
103, 105, 118, 132, 134, 137, 139, 141,
159, 164, 190, 219, 228, 246, 250, 269,
275, 283, 286, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 302, 314, 324, 326, 339,
355, 357, 360, 363, 377, 379, 384, 385,
387, 395, 399, 417, 421, 423, 426, 431,
432, 433, 452, 493, 519, 537, 539, 543,
556, 567
күнә 21, 256, 290
күндей 16, 17, 19, 192
күндес 90, 291, 510
күндіз 291
күндік 291, 551
күнелт- 83, 292, 373
күнше 293
күншіл 293
күншілік 293
«үң 361, 567
күңк 294
түңірен- 200, 289
күп 294
күлте 19
күптей 149, 294
күпті 38, 215, 278, 294, 539
күпшек 448, 516
күлі 43
күпір 294
күрде 517
күре: күре тамыр 294
күре- 294
күрек 38, 294
күректей 485
күрең 29^, 516, 517
күрөс 511
күрзі 72
күрке 294
күркіреу- 294, 515
күркіреуік 515
күрме- 379, 535
күріік 294
күс 294
күс-26, 46, 183
күстәнэ 295
күт- 14, 154, 245, 303, 455, 494, 510, 512,
532, 544
күш 81, 82, 83, 111, 112, 151, 295, 306,
324, 358, 402, 427, 517

күліөлә 295
күшеген 506
күліей- 303
күлі-күш 518
күш-қуат 306
күшті 287, 294, 295, 433, 441
күліігендей 197
күліік 295, 546
күпііктей 286, 478
кібіртің 295
кідір- 516
кілем 54, 311, 326, 550
кілкілде- 215
кілт 298, 523
кілтипан 469
кім 246, 295, 296, 416, 460
кінә 22, 296
кіндік 134, 210, 296, 298, 352
кіндікті 164
кір 117, 118, 171, 275, 276, 280, 296,
297, 478, 530
кір- 14, 20, 28, 29, 45, 53, 66, 94, 97, 104,
107, 110, 133, 150, 169, 185, 199, 203,
212, 240, 246, 251, 284, 289, 290, 295,
297, 320, 331, 341, 342, 346, 360, 388,
412, 413, 423, 435, 451, 460, 476, 485,
527, 528, 530, 536, 537, 552, 557, 582,
585, 586, 587
кірбең 296
кірбің 118, 274, 275, 299
кіреуке 88, 117, 173, 503
кіржи- 300
кірле- 10
кірпідей 297
кірпік 18, 297
кірпіпіе 297
кірти- 299
кіріптар 297, 298
кіріп-шьщ 586
кіріс 298
кіріс- 111, 210, 363, 466
кірліік 297
кісәпір 581
кісен 76
кісі 12, 60, 31, 93, 96, 134, 155, 157, 159,
160, 174, 235, 271, 297, 298, 311, 336,
347, 350, 352, 354, 404, 416, 433, 439,
448, 449, 480, 502, 545, 546, 579
кісідей 134, 421
кітап 53, 298
кіліі 205, 298, 508, 548
кішік 542
кішір- 91
ңаба 301
қабақ 13, 18, 38, 118, 125, 221, 292, 299,
300, 301, 310, 335, 336, 350, 375, 378,
418, 436, 472, 501, 516
ңабақта- 294
қабақты 516
қабар- 274
ңабат 37, 177, 203, 546
ңабатта- 377
ңабьіқ 119
қабыл 105, 155, 256, 301, 382, 395, 408,
499, 533, 534
қабын- 428
қабырға 301, 802, 313, 499
ңабырғалы 301, 302

— 671 —

қабыс 331
ңабыс- 587
қабір 302, 327
қаға 302
қағажу 302
ңағаз 94, 324, 489
қағанақ 302
қағу 375
қағушы 375
қағым 334
қағын- 66, 192, 208
ңағынды 302
ңағыс 254, 361
қада- 73, 94, 215, 243, 247, 256, 259, 264,
302, 331, 415, 460, 463, 474, 477, 485,
516, 539, 550, 558
ңадам 157, 206, 302, 303
Ңадиша 119
қадір 183, 303, 499
қадірлі 100
қажар 303
қажет 81, 303, 463
қаз 10, 304, 305, 515, 547
қаз- 46, 199, 236, 284, 420, 510, 511, 512,
579
қаза 13, 14, 303, 304, 316, 402, 510
қазаң 32, 62, 236, 311, 395
қазақы 515
қазан 10, 14, 54, 161, 172, 304, 306, 324,
357, 377, 487, 518
ңазанат 515
ңазандай 429, 583
ңазбала- 46, 521
қаздай 304, 546
ңаздаң 304
қазды 424
қаз-қаз 43
ңаз-қалпы 305
ңазы 276, 305, 443
қазық 178, 305, 500, 527, 549
қазықтай 302
қазына 203, 305
ңазір 493
қазірет 305
қай 305, 306, 307
ңайғы 52, 90, 101, 280, 305, 335, 336, 452
қайда 41, 84, 125, 305, 346, 428, 515
ңайдан 395
ңайқы 72
қаймаң 306, 328, 471, 478
қаймық- 537
қайна- 10, 84, 133, 134, 172, 231, 245,
306, 318, 364, 391, 464, 473, 552,
574, 583, 586
ңайнатым 556
ңайра- 306, 307, 515, 538
ңайрақ 538,
қайран 142, 169, 306
ңайрат 306, 307
қайсар 309
қайсы 307, 570
қайт 307, 391
қайт- 12, 14, 60, 82, 88, 117, 118, 123, 146,
151, 163, 180, 193, 197, 208, 213, 219,
229, 278, 286, 306, 307, 332, 337, 356,
875, 386, 391, 401, 431, 438, 444, 447,
461, 498, 517, 576
қайта 359
қайтар- 118, 167, 280, 332, 438, 478

қайтара 399
қайт-қайт 463
ңайтта- 103, 426
қайтыс 307, 510
ңайшы 307
қайық 307
қайықтай 307
қайым 307, 339, 460
кайын 307, 308, 509
ңайында- 507
қайы- 306
қайың 510
ңайыр 30, 407
қайыр- 12, 52, 90, 103, 118, 144, 219,
244, 288, 308, 313, 332, 344, 375,
393, 461, 467, 534, 536
қайырлы 49, 302, 304, 308, 349, 367. 443
қайыр-шапағатты 308
қайырым 177
қайыс 207, 324
қайыс- 111, 200, 302, 309
қайыстай 68, 309
қақ 302, 304, 309, 310, 319, 323, 325, 327,
329, 457
қақ- 14, 42, 47, 48, 59, 67, 68, 103, 108,
109, 117, 118, 125, 128, 130, 131, 141,
147, 153, 154, 155, 175, 177, 193,
220, 222, 223, 227, 231, 232, 234, 236,
250, 271, 290, 296, 297, 301, 302,
304, 305, 309, 311, 313, 314, 338,
342, 348, 351, 355, 361, 362, 364, 372,
382, 384, 394, 400, 412, 449, 451, 459,
471, 477, 488, 492, 493, 497, 504, 505,
507, 511, 516, 517, 518, 519, 522, 534,
538, 546, 565, 568, 569, 575, 576, 579'
қақа- 309
ңақас 309, 534
Ңақи- 302
Ңаққы 309
қақпай 579
қақпайла- 68
ңақпаң 66, 157, 159
қақпақтай 193
қақпан 309, 516
қаңса- 227, 317
қақта- 309, 331, 423
ңаңты 169, 292
қақыр- 460
қақыра- 302
қаңырың 310
қал- 12, 13, 20, 42 , 47, 48, 49, 54, 55 , 56,
57, 58, 60, 64,, 65, 67, 138, 74, 75, 79,
80, 81, 82 , 84, 89, 93, 94, 97, 104, 108,
П1, 112, 119, 125, 129, 133, 134, 136,
137, 139, 147, 152, 157, 158, 159, 161,
168, 169, 177, 179, 185, 201, 202, 203,
204, 206, 211, 215, 217, 222, 228, 229,
234, 237, 238, 243, 247, 249, 251, 256,
257, 258, 262, 275, 278, 280, 283, 286,
289, 305, 306, 307, 309, 312, 320, 321,
323, 324, 326, 329, 330, 335, 336, 338,
339, 354, 365, 366, 381, 383, 386, 388,
395, 398, 404, 406, 410, 411, 414, 420,
421, 424, 425, 432, 437, 440, 446, 447,
448, 449, 450, 453, 455, 457, 463, 464,
466, 467, 468, 471, 477, 478, 482, 484,
486, 487, 488, 490, 491, 495, 496, 499,
500, 501, 502, 504, 510, 512, 514, 517,
521, 522, 524, 526, 529, 530, 531, 538,
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542, 545, 551, 559, 560, 565, 567, 572,
573, 578, 583, 584
қала- 32, 185, 357, 476, 580, 585
қалай 292, 390
қалайыла- 549
ңалам 38, 310
ңаламда- 550
ңалас 108
ңалау 310, 495
ңалаулы 161
қалбағай 310
қалбыр 310, 516
қалған-құтңан 310
калғыр 13
калдың 428
қалжа 310
ңалжақ 310
қалжуьір 530
калжың 31, 310
ңалқы- 79, 304, 546
қалмаң 355
қалп 310
ңалпаң 315
ңалпақтай 229, 310, 396
қалт 311, 347
қалта 310, 311, 365, 583
ңаліалы 311
қалт-құлт 311
ңалтыра- 522
ңалша 534
ңалш-қалш 311
қалы 311, 326, 550
ңалың 99, 302, 311, 312, 331, 350, 480,
..кяльттугыу 311. 507, 508, 510
ңалып "Ш , '487
қалыпты: бір цалыпты 134
қалыс 312
ңам 29, 60, 103, 312, 313, 321, 324, 329,
338
ңама- 193, 312, 517, 551
қамал 312
қамбар 220, 272, 514
ңамңа 312
ңампи- 214, 331
қамтамасыз 312
ңамшы 59, 82, 143, 235, 312, 313, 325, 327,
337, 457, 469, 512
қамшыдай 312
қамшыла- 238, 312, 428, 461
ңамшылы 451
қамьщ- 277
қамыр 313
камырың 277
қамыс 93, 313, 516
ңамыт 313, 381, 405
кан 37, 42, 63, 64, 69, 76, 114, 118 ,119,
120, 134, 135, 141, 152, 250, 262, 300,
301, 302, 305, 309, 310, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 325, 334, 335, 336,
371, 374, 375, 459, 476, 491, 499, 504,
531
ңан- 22, 42, 55, 65, 67, 136, 228, 240, 257,
361, 363, 368, 374, 390, 486, 511
ңана 375
ңана- 170, 244, 395, 442, 530
қанат 31, 113, 301, 313, 314, 344, 367, 515,
517, 544, 548, 549
қанатты 314, 516, 522
ңанда- 316, 376

қандай 314
Каидас 89, 105
қанды 67, 309, 314, 315, 316, 375, 394,
450, 570
ңанжардай 516
ңанжыға 296, 316, 353, 375
қанжығалас 316
қан-жын 316
данжырдай 516
ңаннен: цаннен-цаперсіз 317
қаннен-қаперсіз 555
қан-сөл 117, 315
ңанттай 583
қанша 40, 410
қаншыр 516,
қаншырдай 318
қанық 62, 261
ңаныпезер 321
ңаңбақтай 195
ңаңғы 319
ңаңғыр- 99, 104, 319
ңаңқу 319
ңаңсы- 37
қаңсық 133
ңаңтар 319
қаңтар- 244
қаңтарулы 179
қаңырық 319, 320
қап (зат есім) 320, 321, 351, 392
ңап- 117, 129, 200, 431, 472, 526, 527
ңап (одағай сөз) 320
қап (еліктеуіш) 320
капа 320
капас 320, 495
ңапер 320, 336
қаперсіз 317
қапия 320
қапсағай 320
қапта- 235, 239, 255, 261, 264, 325, 327,
364, 459, 462, 563, 567
қаптал 320, 325, 354
қапталда- 320
қаптыр- 549
қапы 321
қапыл 321
қанылыс 321
қанысыз 321
ңар 31, 244, 252, 294, 300, 310, 329, 331,
335, 450, 463, 483, 550, 568
ңара- 11, 19, 21, 31, 32, 52, 53, 63, 64,
74, 83, 86, 90, 95, 96, 100, 114, 115,
116, 117, 118, 125, 130, 159, 160, 161,
162, 166, 178, 179, 194, 197, 198, 199,
203, 214, 221, 239, 257, 263, 264, 268,
270, 274, 276, 280, 286, 292, 294, 297,
298, 299, 300, 318, 322, 327, 334,
337, 339, 343, 347, 350, 355, 374, 375,
378, 396, 407, 415, 418, 422, 424, 426,
427, 429, 430, 442, 450, 453, 466, 472,
501, 507, 516, 522, 527, 541, 551, 558,
559, 563, 568, 573
ңара 21, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 45, 48, 59,
66, 67, 69, 88, 94, 101, 103, 104, 110,
147, 158, 163, 165, 167, 185, 200, 202,
211, 213, 215, 220, 232, 239, 246, 249,
260, 263, 275, 280, 305, 306, 315, 318,
321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 333, 337, 342, 367, 377, 384, 388,
394, 407, 416, 427, 429, 431, 471, 502,
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510, 511, 514, 515, 516, 517, 548, 554,
555, 560, 666, 568, 584
қарабайдай 321
қарабайыр 515
қарағай 338, 408
ңарағайдай 397
қарай 202, 284, 323, 324, 446
қарай- 215, 261, 263, 279, 290, 323, 334
ңараң 19, 219
қараңан 21, 249, 321
Ңарақасқа 516
қараңат 325
ңарақаттай 261, 325
қараңты 257
ңараңшы 314, 315, 423
қаралтымда- 326
қаралы 326, 510
қаран 283
қараң 13, 91, 294, 327
ңараңғы 18, 20, 158, 203, 254, 270, 279,
327, 471, 496
қарап 279
ңарапайым 327
ңарар 405
қарасан 327, 517
ңарауыл 453, 470
қарауыт-261
ңараша 329, 330, 548
қарапіы 330
ңарашық 255, 261, 263
қарбаласты 330
ңарбы-330
ңарға 323, 330, 391, 474
ңарға- 358
ңарғадай 332, 370
ңа-рға-жарға 330
қарға-кұзғын 330
ңарғы 507
ңарғы- 330, 517
ңарғылы 330
қарғьгс 23, 330
ңардай 74, 331, 350
қарқ 302
қаркын 135
қарма- 29, 186, 470
ңармақ 13, 331
қармала- 327
қарпы- 330
қарс 215, 271, 299, 331
ңарсаң 327, 331, 567
ңарсы 209, 331, 332, 368, 472
қартаң 332
қару 165, 166, 332
ңарулан- 394
ңарулы 166
ңарпіадай 332
ңаршыға 332, 375
ңары- 69, 73, 78
ңарыз 332, 387
ңарыздар 239
ңарың- 223, 261, 332, 415
қарымта 332
.KgriMH 27,-73, 190, 237, 243, 268, 325, 331,
332, 371, 455
қарынбайдай 332
ңарыс 15, 63, 122, 174, 332, 333, 480, 484,
485
қас 20, 24, 38, 132, 185, 204, 290, 301, 310,
319, 333, 334, 335, 338, 476, 549
43-160

қаса 333, 335
ңасам 41
қасаң 333
қасапшы 333
қасиет 333
қаскөй 335
ңасқа 21, 42, 120, 147, 206, 268, 269, 325,
333, 335, 354, 388
қас-ңабақ 334
қасңалдақ 334
цасңыр 126, 334, 335, 368, 545
қасқырдай 334, 341
ңаспаң 304
ңастандық 335
ңастық 335
қастер 335
қасы- 196, 362, 380, 427, 517
қасың 79, 135, 335, 365
қасыңтай 45, 335, 384
қасыл 395
қасым 235
Қасымхан 335
ңасірет 335, 336
ңат 336
қат- 44, 99, 106, 126, 127, 141, 192, 211,
216, 236, 240, 293 297, 300, 301, 302,
304, 319, 324, 325, 336, 360, 390, 391,
461, 467, 482, 516, 518, 534, 537,
550, 563, 573, 582, 585
қата 336, 364
қатал 336
қатала- 336
ңатар 12, 161, 336, 503, 531
қате 20, 336
қатер 100, 187, 336
қатңаң 325
ңатпа 515
ңаттас 330
ңатты 117, 154, 243, 299, 309, 312, 318,
336, 392, 424, 472, 496, 500, 574
ңату 585
қатулы 300
қатшөп 336
ңатым 49, 336
киы я- 18, 75, 81, 247, 291, 324, 326, 336,
$§7ГІ>03, 510, 513, 521, 522, 529
336, 337
қатыңқы 300
ңатыр- 290
ңатыо- 60
ңау 337, 544
ңауға 337
ңауғала- 446
ңауесет 337
ңауңар 337
қауса- 301
қауыз 136
ңауым 322, 337
ңауыс 337
қауыш- 40
ңаш- 14, 29, 39, 61, 72, 93, 99, 101, 108,
110, 112, 118, 127, 146, 147, 149, 165,
168, 172, 193, 210, 245, 288, 319, 337,
339, 367, 369, 418, 423, 435, 440, 458,
467, 471, 475, 480, 496, 508, 511, 518,
528, 529, 542
ңаша- 286
ңашақ 337
қашав 337
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қашар 337
қашпа 39, 463
қашты 39
ңашың 392, 394
ңаһар 337, 378
ңаяу 271, 274, 275, 277, 338
ңи- 74, 99, 137, 187, 196, 206, 261, 280,
314, 319, 335, 338, 339, 377, 392, 406,
432, 469, 491, 508, 585
ңибыжық 338
ңяғаш 338
ңиғылың 338
қиқаң 338
қиқу 338
ңилы 338
қима 338
қимыл 338
қимылда- 284, 297, 338, 373, 509, 513
қина- 185
қинал- 585
ңип 339,
ңгапаң 338
ңира 338
ңира- 558
ңисай- 65, 218, 338, 350, 368, 373
қисап 338
қисық 338
кдосын 338, 339
қисынсыз 126
қит 339
қиың 55, 257, 369
қиықсыз 369
қиын 339, 340, 539
қиында- 339
ңиьір 339, 459, 541
қиыс 339
ңиьістыр- 339
ңшо 338, 339
ңия 40, 77, 339, 496
ңияқ 313, 339
ңиял 214, 339
ңиямет 101, 339
ңиян 198, 339
ңиянат 236, 339
қияң 340
ңияң-ңескі 374
қияпат 340
қобалжы- 215
ңобыз 351, 558
ңоғалы 340
қоғам 337
ңожа 17, 147, 427
ңоз- 49, 77, 148, 222, 243, 403
қозға- 148, 215, 275, 412, 467, 518, 564,
ңозғау 340
қозда- 44, 340, 342
ңозы 340, 517, 518
қозыдай 31, 155, 340, 341, 500, 503, 518
ңой 25, 27, 32, 51, 71, 165, 167, 220, 243,
251, 340, 341, 342, 347, 349, 350, 351,
368, 377, 459, 463, 514, 516, 517, 518,
519, 560
қой- 14, 17, 22, 24, 31, 41, 46, 47, 51, 54,
57, 59, 62, 66, 70, 86, 87, 93, 94, 97,
102, 103, 114, 115, 116, 117, 127, 133,
134, 137, 144, 145, 148, 153, 158, 159,
162, 166, 177, 183, 187, 190, 198, 204,
217, 221, 224, 230, 235, 262, 271, 274,
282, 283, 293, 296, 298, 302, 340, 345,

346, 352, 355, 359, 360, 361, 373, 379,
381, 389, 393, 394, 407, 409, 420, 422,
428, 431, 441, 452, 458, 466, 470, 487,
507, 516, 518, 521, 529, 537, 538, 560,
563, 565, 574, 576, 582
қойдай 126, 220, 252, 266, 334, 340, 341,
441, 517, 551
қойңап 320
ңойма 379
қойны-к)олтық 341
ңойша 342
қойын 67, 341, 342, 353
қоңан-лоңы 342
ңол 29, 31, 40, 44, 46, 53, 65, 66, 85, 112,
113, 119, 125, 129, 135, 144, 156, 158,
168, 173, 179, 190, 264, 285, 294, 298,
302, 311, 315, 326, 340, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 350, 365, 379, 384,
386, 391, 403, 416, 418, 426, 427, 429,
443, 449, 452, 472, 480, 483, 486, 494,
508, 513, 531, 538, 544, 565
ңолай 340
қолаңпандай 342
қоламта 342
қолаң 342
қол-аяң 40
қолғабыс 343
ңолда- 50, 55
ңолдай 421
ңолдан- 559
ңолдан-ңолға 343
кқ)лды 343, 421
қолды-аяңңа 343
ңолды-аяқтай 343
қолды-аяқты 343
қолдылың 31
ңолқа 60, 168, 344, 345, 468
ңолқар 344
қолсыз 31
ңолтьщ 247, 346, 384, 509
ңом 348, 515, 525
ңомда- 248, 314
ңон- 20, 44, 50, 59, 63, 70, 89, 90, 112,
121, 146, 150, 197, 266, 290, 314, 333, 347,
349, 359, 367, 386, 389, 392, 417, 458,
467, 520, 544, 547, 551, 576, 586
ңонағуар 349
қонақ 171, 271, 349, 358, 466
қонақжай 349
қонымды 274, 411,
ңоныс 40, 56, 349, 354, 367, 368, 545, 568,
577
ңоныш 341, 347, 349
ңоң 61, 348, 349, 350
ңоңқа 349
қоңқақ 349
қоңсы 349
ңоңыз 151, 350
қоңылтақ 350
ңыңылтаяң 350
қоңыр 10, 340, 342, 350, 517, 518, 548
қоңырау 350
қоңыраудай 350
ңоңырсы- 290
ңопа 350
қор 238, 350, 351
ңора 220, 424
қарабалы 350
қораздан- 79, 563
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ңоралас 71
ңоралы 350
ңорамсаң 350
ңорасан 351
ңораш 254, 351, 435
қорға 403
ңорған 351
ңорғандай 516
ңорғасын 340
ңорғасында- 549
ңордалы 351
ңорөк 351
қоржын 351, 392, 508
ңоржынындай 147
қорқау 314
ңорңыт 305,351
ңорла- 476
қорлық 238, 351,402, 449
ңоры- 369
қорың 516
қорың- 272, 279, 341, 431, 585
қорықтыд 351
қос 135, 168, 276, 352, 514
ңос- 12, 17, 18, 28, 41, 52, 59, 61, 97, 107,
115, 148, 149, 161, 238, 276, 336,
352, 357, 452, 486, 510, 517, 519, 531,
533, 547, 550, 552, 556, 575, 580
ңосаң 245, 351, 352, 516
қосақта- 167
қоеаян; 65
ңоспаң 514
қосшылы 59
қосын 352
қотыр 376, 427, 515, 525, 536
қош 280, 281, 352, 518
ңошаңан 518
қошемет 352
қопщар 19, 341, 352, 514, 518
ңош-ңош 518
қоштас- 91
ңою 469
қоюлан- 287
қоян 158, 199, 352, 471, 516
қояндай 114, 487
ңоян-ңолтың 352
қояншың 352
ңу 68, 249, 333, 340, 353, 354, 355, 395,
424, 449, 450, 455, 503
қу- 48, 55, 56, 107, 143, 151, 183, 193,
205, 369, 385, 386, 403, 429, 437, 447,
487, 516, 527, 429, 561
ңуақы 353
қуала- 521
қуан- 81, 137, 199, 339, 430
ңуаныш 200, 257, 353
қуар- 100, 137, 353, 435, 492
қуат 83, 274, 306
қуатты 345
қуғын 353
қудай 12, 43, 103
ңуқыл 354, 435
ңульгң 44, 354, 455, 526
ңура- 138, 273, 354
қурай 354, 420
ңусыр- 158, 345, 492, 531
ңутың 355
қуыр- 43, 119, 365, 535
қуырдақ 36, 353, 355, 365
қуыс 250, 355, 420, 544

қуыстан- 427
құба 24, 37, 353, 355, 366, 454, 515
құбыл- 212, 377, 399, 447, 479
ңұбыла 355, 513
5Хда_ 35, 97, 98, 106, 111, 113, 155, 287,
332, 355, 357, 372, 507, 527
ңұдай 27, 35, 36, 50, 53, 54, 66, 85, 101,
110, 135, 178, 189, 228, 247, 269, 271,
303, 354, 356, 357, 358, 364, 438, 441,
479, 512, 517, 568
құдайы 25, 203, 358
KJVпя ля - 355
кзиныиа 59
ңұдая 358
ңұдық 144, 236, 358, 368, 473, 512
ңұдірет 357, 358
ңұдіретті 358
құжына- 364
ңұзғындай 370
ңұзыр 305, 358
дұй 512
ңұй- 65, 66, 120, 163, 227, 230, 251, 262,
264, 266, 273, 274, 310, 319, 351, 359,
362, 385, 393, 404, 422, 438, 453, 466,
471, 485, 508, 509, 512, 563, 569, 579
ңұйқа 358, 512
құйкалы 358
құйлы 317
ңұйма 358
қуймыршақ 359
ңұйрык, 24, 48, 58, 59, 65, 72, 105, 128,
157, 192, 245, 257, 314, 340, 358, 359,
373, 438, 461, 493, 515, 516, 517, 530.
568
ңұйрыңтан- 526
құйрықты 38, 359
ңұйтта- 183
құйымшақ 359
ңұйымшаңтан- 461
құйын 32, 325
құйында- 32
құйындай 359
ңұйрықты 38, 359
құқ 360
ңұл 17, 174, 202, 235, 239, 357, 361, 362,
385, 405, 449, 465
құла 133, 188, 353, 488, 517
құла- 84, 189, 277, 358, 359, 361, 373, 416,
419, 420, 479, 520, 574
құладын 173, 353
ңұлазы- 279, 280, 353
ңұлаң 14, 16, 20, 25, 29, 59, 73, 95, 97, 98,
135, 157, 158, 161, 189, 198, 243, 250,
253, 257, 273, 284, 304, 313, 325, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 368, 376, 377,
386, 395, 413, 442, 447, 449, 451, 466,
496, 516, 517, 528, 529, 540, 541, 549,
570
ңұлаңтас 89, 361
ңұлаңты 243
ңұлан 27, 353, 354, 358, 362, 420, 492, 510
523
құландай 362
ңұлат- 456
ңұлаш 248, 362, 450
құлдай 362, 365
құлди 362
қ^лдық 362, 513
ңұлдыра- 516
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ңұлжа 516
ңұлңын 362, 363, 405, 492
ңұлпы: цүлпы тас 102
дұлпыр- 31, 388
ңұлшылық 356, 363
ңұлшын- 363
ңұлың 357, 363, 516
ңұлын 363, 515, 516
құлындай 363, 516
құлынды 516
ңұлын-тайдай 363, 515
ңұм 65, 66, 163, 224, 262, 264, 273, 362,
363, 364, 424, 431, 448
дұмай 516
ңұмалақ 341, 363, 377, 463
құмар 56, 81, 90, 185, 191, 257, 317, 362,
363, 386, 564
дұмарлық 564
ңұмырсқа 364
құмыірсқадай 364
құн 57, 81, 164, 203, 257, 364, 406
ңұнажын 364, 516, 517
құнан 71, 363, 364, 516, 517
ңұнарлы 358
құндақ 424
ңұндыз 38
дұндызды 550
ңұнжың 364
ңұнсыз 129, 364
ңұнт 364
ңұныс 130
ңұп 281, 364
ңұр 271, 353, 365, 366, 376, 478, 537, 587
ңұр- 61, 84, 97, 151, 309, 331, 385, 389,
448, 451, 457, 458, 460, 494, 505, 506,
520, 523, 548, 564, 586
ңұра- 97, 407
ңұрай-кұрай 518
ңұрайт-ңұрайт 518
құрақ 340, 363, 364, 377
ңұрақтай 516
құралай 364, 365
құран 235, 336, 365, 510
ңұрау 377
ңұрбақа 358
ңұрбан 103, 187, 206, 323, 365
дұрбандың 206
ңұрбы 501, 525
құрға- 60, 63, 257, 264, 517
ңұрғақ 365
ңұрғыр 218, 363, 521, 533, 544
ңұрдай 365
құРДас 525
ңұрдым 365, 465, 470
ңұр-құр 518
ңұрлы 12, 128, 152, 183, 338, 498, 567
ңұрман 365
қурсақ 243, 365, 366, 496, 507
йұроақтан- 126, 516
ңұрсаңты 365
ңұрсан- 394
құрсау 331, 416
ңұрсын 534
дұрт 106, 167, 210, 255, 264, 344, 360, 366,
386, 395, 480
ңүрт- 126, 154, 202, 213, 260, 521, 575
құрттай 325
құртша 325

ңұру-құру 518
ңұры- 19, 40, 42, 62, 69, 82, 127, 153, 162,
163, 197, 260, 294, 362, 366, 381, 400,
464, 473, 477, 482, 491, 502, 521, 537,
575
ңұрық 52, 102, 325, 366, 386, 393, 517, 544
құрыңта- 354
ңұрым 198, 273, 324, 325, 366, 393
құрымдай 325
құрьгс 367
ңұрыс- 222, 236
құрыста- 522
құрыс-тырыс 367
құрыш 360, 361, 363
ңұс 26, 28, 53, 54, 65, 90, 91, 102, 146, 156,
207, 220, 237, 238, 272, 275, 353, 367,
374, 375, 510, 516, 535, 545, 550, 551
ңұс- 98, 201, 214, 223, 317, 336, 367
құса 277, 367, 583
ңұста 367, 583
құстай 92, 367
құт 193, 229, 367, 368, 514
құтай- 347
ңұт-бөрөке 367
ңұтңар- 503
ңұтпан 367
дұтсыз 106
ңұтты 21, 302, 303, 316, 349, 357, 367, 368,
422
құтыл- 13, 108, 125, 366, 518, 550
ңұтыр- 51, 167, 368
ңұш 275, 280, 368
ңұш- 58, 77, 103, 200, 302
құшаң 125, 221, 368, 444
ңұшақта- 18, 90, 91, 331, 355, 368, 509, 531
ңұшат 456
ңұштар 363
ңұшуак, 279, 280
құшыр 363, 368
ңыбыла 213, 513
ңыбыр 339, 368
ңыбырла- 325, 364
дыдыр 50, 90, 207, 368, 876, 427
ңыдыр- 464, 467
ңыдыра 515
ңыдыру: бір цыдыру 135, 586
қыжыл 368
ңыжылда- 217
қыжыл-кек 368
кыз 17, 203, 292, 351, 368, 369, 370, 416,
419, 425, 450, 463, 474, 494, 507, 508,
510, 542, 543
ңыз- 130, 151, 172, 257, 284, 285, 319, 403,
476, 485, 563
қызар- 135, 257, 369, 404, 434
дызба 369
ңызғалдаң 369
ңызған- 369, 428
қызғыштай 369
ңыздай 369
ңыздырма 369
ңызқара 517
ңыз-ңыз 583
ңызмет 163, 369
қызу 171, 500
қызық 97, 111, 370, 417, 503, 537
қызың- 257
ңызыл 25, 37, 85, 112, 177, 369, 370, 371,
372, 375, 376, 504, 515, 517, 566, 568
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ңызылшы 375
қып-қызыл 374
қызыр 139, 207, 372
ңыпша 374
қыл 45, 165, 217, 237, 325, 359, 372, 373, қыр 37, 177, 257, 258, 338, 372, 376, 377,
515, 517, 569
378, 443, 463, 543
ңыл- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, ңыр- 68, 83, 237, 341, 374, 491, 521
қырағы
24, 25, 26, 27, 29, 30, 35,
36, 40,42,
43, 374
44, 46, 47, 48, 49, 51, 53,
54, 58,63,
қыран
65, 334, 374, 375, 376, 449
68, 69, 72, 74, 75, 78, 79,
80, 83,84,
қырандай
85,
223
86, 89, 90
, 104,, 105, 107, 109, 111, ңыран-топан 375
ңырат 516, 517
117, 118, 120, 121, 124, 126, 128, 129,
130, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, қырау 120, 297, 300, 375, 379, 451, 585
144, 146, 149, 150, 151, 161, 163, 164, ңырбай 375
165, 167, 170, 171, 175, 176, 177, 181, ңырғи 375, 376
182, 184, 187, 191, 192, 193, 194, 196,
қырғын 371, 377, 455
197, 200, 2ғ1, 203, 206, 207, 211, 212, ңырдай 372
222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, қырит 518
233, 234, 237, 238, 242, 245, 247, 248,
ңырқар 376
255, 256, 257, 259, 262, 266, 273, 284, қырңары 107
289, 294, 295, 296, 297, 301, 306, 307, ңырқылжың 376
308, 310, 312, 318, 319, 320, 327, 332, қырлы 135, 376, 459, 503
334, 335, 336, 337, 339, 340, 343, 345, ңырма 376
347, 349, 350, 351, 352, 357, 358, 361, қырман 371, 372, 376
363, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374, қырмызы 376
378, 382, 383, 389, 390, 394, 395, 400, қырмызыдай 376
ңырсық 206, 376
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409,
412, 413, 415, 418, 421, 423, 428, 429, ңырсық- 206, 249, 520
430, 431, 433, 434, 437, 438, 439, 440, ңыртыс 323
442, 444, 445, 446, 448, 452, 453, 454, ңыршаңқы 376, 469, 536
455, 458, 460, 473, 476, 477, 479, 484, ңыршын 190, 211, 377
ңыршындай 190
486, 489, 490, 491, 495, 496, 497, 498,
499, 502, 503, 504, 507, 509, 510, 516, ңырың 59, 122, 139, 325, 337, 341, 376,
377, 378, 379, 410, 423, 491, 507, 510
522, 523, 525, 526, 529, 533, 542, 547,
қырық- 92, 210, 270, 314, 369
548, 550, 553, 559, 560, 561, 564, 565,
566, 568, 569, 572, 574, 577, 578, 579, қырым 239, 378, 542
ңырын 239, 377, 378
583, 586, 587
ңылаң 339, 372, 492, 517
ңырында- 213
қырынды 582
қылау 44, 274, 275, 372, 377, 378, 569
ңырыс 304, 378
ңылғы- 373
қыс 378, 379
ңылдай 104, 373
ңыс- 48, 50, 74, 94, 165, 183, 263, 283, 286,
қылжақ 310, 383
359, 403, 567, 574
қылмаң 372
қысқа 347, 379, 505, 535, 541
ңылп 373
қысқар- 218, 541
ңылпылда- 585
ңысқасы 466
қылпың 253
ңыспай 258
қылт 373
қыспақ 379, 495
ңылтанаң 538
қыстай 32
қылти- 103
ңыстау 173, 175
ңылтылда- 495
қыстыр- 359
ңылша 373
ңысыл-таяң 379
ңылшьгқ 373, 374
ңысыр 379, 504
ңылшылда- 188, 373, 374, 379
ңытай 542
ңылың 357, 361, 369, 374, 399, 476
ңытық 379, 380
ңылым 149
кыпщан 65
ңылыш 54, 60, 338, 374
қышу 380
ңылыштай 374
қышы- 31, 68, 234, 338, 380, 535, 536
қымран 515
қышыма 515
қымта- 9, 171
цымша 374
лагынет 38, 56
ңымыз 113, 150, 364, 374, 487, 540
лайық 516
ңына- 111
лаіж 381
ңынай 374
лаң 269, 511, 530
қынадай 374
лақа 176, 244
қыналы 374
лақап 381
қынама 374
лақтыр- 125, 496
қынап 516
лаң 381
қың 374
лауазым 382
ңыңқ 374
лау-лау 463
қыңыр 354, 374, 584
лашық 329, 548
қып 10, 368, 374, 581
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лашын 136, 245, 375
лә 382
ләззат 382
лвйлі 382
ләйлі- 382
лвйым 382
ләм 467, 469
ләм-мим 467
лебіз 382
лел 382
лелес 177, 382
лек 514
лүп 215
лық 382
льш 382
лыпа 382
льгаыл 382
ма 40, 57, 81, 89, 174, 193, 273, 285, 357,
407, 472, 488, 547, 559, 571, 587
мағыз 249
маэа 383
мазаи; 383
мазар 354, 384
май 27, 60, 65, 66, 69, 171, 189, 215, 219,
225, 255, 258, 359, 371, 375, 383, 384,
385, 422, 466, 508, 509, 524, 533, 543
майда 384, 469, 535
майдай 384, 400, 454
майдан 135, 269, 317, 384
майк/ана 384
майқы 524
майла- 61, 65, 68, 258, 316, 351, 359, 375,
397
майлы 45, 130, 285, 384, 596
маймаң 384
майса 269
майталман 384
майып 226, 384
майыс- 200, 302
маңпал 384, 550
маңсат 385
маңсұт 385
маңта 385
маңта- 385
маңтан 385
мақтау 385
маңұл 36, 385, 581
мақшар 385, 493
мал 27, 34, 40, 55, 74, 99, 109, 197, 202,
220, 311, 326, 332, 385, 386, 398, 424,
509, 510, 511, 514, 515, 519
мал- 348, 416, 427, 548
малал 251
малдас 385
малды 385
малдыд 385
мал-жан 152
малма 386, 424
малмандай 551
малта 38, 190, 269, 386
мама 98, 516
мамық 91
мамыр 386
манадан 87
манат 550
мансап 120, 386
маисұқ 386
маң 388

маңгаз 335
маңдай 11, 27, 60, 76, 91, 118, 165, 269,
309, 354, 386, 387, 388, 460, 464, 484,
485, 487, 496, 511, 518, 567
маңдайша 548, 549
маңлай 388
маңыра- 25, 340, 517
маңырама 454
мар 388
маралдай 249
мареау 388
маржан 137
маржандай 388
марқа 342, 517
марту 388
мае 126, 146, 388
маса 463
'масатыдай 388
масқара 388, 537
мастың 388
масыл 388
мат 388
мата 508
матау 515
мауық 363, 388
мауық- 388
маш 384
машайық 108, 235, 440
машақат 152
машық 384, 388
ме 123, 324, 396, 479, 488
медет 111, 274, 389, 390
мвдеу 83, 274, 390, 443
медиен 353
мезгіл 42, 168, 348
мезетте 463
мезі 390
мезірет 390
меймана 390
мейіздей 390, 516
мейіл 390
мейір 390, 496
мейірім 390
меке 390
мекен 56, 169, 353, 368, 390, 411
мекерлік 390
мектеп 507
мелдек 390
мен 357, 390, 391, 430, 460, 476, 515, 535
мен 16, 19, 22, 45, 52, 153, 198, 326, 334,
382, 418, 435, 440, 460, 515, 534, 543,
548, 574
менен 38, 75, 182, 263
мендүр 390
мендік 390
менмен 390
меңдуана 391
меңді 517
меңіреу 391
мерген 105
мерез 583
мерезден- 583
мерей 389
мерейлі 389
мерек 21
март 384
меруерт 137
мес 243
міесел 391
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мә 80, 389
мәби 389
мәғлұм 389
мәз 92, 518, 583
мәзір 93
мәз-мәйрам 389
мәжбүр 389
мәжнүндей 382
мәйек 67, 389
мәлік 389
мәлім 389
мәми 389
мәмле 389
мәмілелі 24
мәнсұң 386
мәпеле- 83
мәрғау 388
мэре 511
мәре-сэре 389
мәртебе 389, 399
мәртебелі 63, 389
мәселе 245, 389, 526
маслихат 389
мәесаған 389
мәтел 389
мәуе 10
мәулет 389
мәуірт 389
мәш 389
мәшһүр 440
ми 99, 167, 199, 269, 333, 368, 391, 392
миғұла 391
мидай 391, 453
мильщ 269
миық 349, 391
мият 183, 392
можабай 392
мойы- 447
мойын 37, 89, 120, 128, 135, 165, 166, 167,
248, 269, 296, 305, 315, 319, 347, 354,
356, 373, 378, 392, 394, 410, 455, 497,
505, 508, 515, 516, 566
мойынды 341
мойынтаулық 394
мол 135, 143, 199, 287
молда 4
молдадай 458
•молдас 385
момын 517
монтаң 394
моншақ 81, 115, 116, 502
мосқал 155
моһ-моһ 518
мөлдір 19
мөлдіре- 260, 483
мөлшер 258
мөңіре- 366, 522
мөр 469
мұз 45, 54, 200, 297, 301, 331, 375, 394,
422, 489, 573
мұзда- 47, 217, 279, 586
мұздай 319, 394
мұзды 394
мұқат- 303, 489
мұңият 394
мұңтаж 395
мүқым 395
мұлтым 395

мұнар 395
мұндай 395
мұндар 395
мұнша 417
мұң: келуі мүң; мүрады мүц 246, 395
мұң 275, 281, 333, 395, 565
мұңдас 18
мұңлың 288
мұра 10, 395
мұрады 395
мұрапа 395
мұрат 233, 395
мұрса 483
мұрсат 396
мұрт 202, 339, 354, 391, 396, 397, 543
мұрттай 310, 396
мұрша 397, 483
мұрын 33, 74, 76, 123, 127, 158, 167, 185,
240, 244, 349, 352, 376, 395, 396, 397,
419, 443, 446, 471, 492, 516, 530, 535,
582
мұрындық 374, 397, 515, 525, 580
мұрындыңта- 396
мұоаллам 397
мұсылман 154, 555
мүдде 397
мүдірік 202
мүйіз 56, 100, 101, 168, 354, 397, 517, 552,
570
мүйізде- 461, 517
мүйізді 16, 19
мүкіс 359
мүлт 397
мүңкір 397
мүрдем 212, 397
мүрит 398
мүсәпір 398, 581
мүсәт 398
мүокін 139
мүсіндей 543
мүоірке- 357
мүше 398, 416
мүшел 398, 507
мүшкіл 398, 554
мығым 581
мызғы- 398
мыңты 359, 572, 586
мыңтылық 398
мыңын 516
мылжың 266
мылтың 113, 316, 362, 416, 583
мың 178, 212, 287, 377, 398, 399, 417, 517,
567
мыңғыр- 398
мыңң 172, 399
мырғам 399
мырза 399, 514
мырзаға 510
мырс 399
мыстан 399
мысы 399, 400
мьісың 45, 326, 399, 586
мысықтай 145, 238, 383
мысықша 238
мыштай 400
міз 400
мін 22, 103, 400
мін- 10, 58, 59, 60, 74, 76, 175, 196, 222,
229, 238, 243, 267, 295, 307, 337, 354,
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376, 384, 392, 393, 402, 425, 427, 442,
488, 490, 499, 507, 516, 519
мігерсіз 400
мінажат 36, 227
мінәжәт 400
мінәсәр 400
мінәсіп 400
мінгендей 157
мінез 92, 135, 238, 340, 342, 399, 400, 436,
461, 476, 478, 481, 505, 517, 555
мінезді 12, 220, 369, 557
мініс 516
мініскер 400
мір 400, 468, 535
місе 400, 522
набыт 401
надан 335, 401
наз 401, 516
наза 401
назар 401
найза 44, 269, 374, 401, 402, 480
найсап 107
нақ 402
нақақ 402
нақақтан-нақаң 402
наңа-раңа 402
наңыш 402
нала 402
налыс 402
намаз 170, 402
намыс 46, 347, 402, 403
намыт 401
нан 94, 144, 148, 203, 271, 365, 403
нан- 242, 250
наіндай 403
наным 403
нар 36
нар 61, 164, 218, 326, 403, 404, 514, 515
наразы 403
нардай 74, 125
нарлық 404
нарттай 404
нарша 514
нас 404
насихат 404
насыр 404, 581
насырым 203
науадай 404
науаза 404
наурыз 404
наурыздама 404
наушаруандай 404
наш 404
нашар 404
нәзік 112, 404
нәзіл 404
нәзім 404
нэзір 203, 404
нәйміт 404
нәйім-нәйім 405
нәлет 56, 405
нәпсі 405
нәр 405
наркес 405
нәрсе 94, 119, 407
нәсілсіз 405
нәсіп 36, 128, 405
нәубет 13, 405

нәш 384, 404
не 20, 40, 82, 85, 89, 175, 244, 406, 407,
410, 426, 463, 514, 555
неге 406
негіз 55, 406
негыл 105
неке 25, 406, 508
некеле- 406
некелі 25
немене 20
ңемере 111
немесе 518
немқұрайды 407
несие 407
несібе 407, 490
несібелі 247
неше 407, 416
нешік 40, 410
ниет 23, 45, 180, 326, 407, 408, 455
низам 188
нияз 48
нобай 408
нобайы 408
ноғай 417
ноқай 22
ноқта 102, 408, 515
ноңталы 408, 507
нөкер 408
нөпір 326
нөсер 326
ну 408
нұқ 408
нұңсан 408
нұп 408
нұр 83, 118, 137, 251, 255, 256, 261, 271,
275, 303, 327, 408, 409
нұрлы 16, 408
нұсқа 409, 416
нүкте 409
нысана 409
нысап 409
ныспы 409
нышан 119, 409
нілдей 409, 446
о 85, 406, 410, 411, 414, 510
обадай 410
обал 256, 410, 427
обырдай 410
оз- 52, 80, 104, 151, 212, 292, 393, 399,
411, 505, 539
озмыш 175
ой 28, 45, 267, 274, 372, 411, 412, 413,
414, 455, 468, 504, 516, 543, 552, 573
ой- 199, 263, 264, 349, 359, 368, 486
ойбай 228, 411, 463
ойдай 412
ойдым 258
ойңаста- 213, 214
ойла- 18, 48, 95, 201, 304, 313, 335, 349,
411, 412, 503, 524, 570
ойлы 158, 450
оймақ 412
ойна- 54, 55, 59, 60, 80, 84, 92, 101, 102,
177, 310, 311, 312, 316, 346, 358, 360,
363, 386, 412, 463, 481, 511, 515, 516,
508, 558, 566, 587
ойнаң 91, 126, 222, 369, 412
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ойнақта- 514, 515
ойнақты 424
ойнаңшы- 264
ойран 168, 412
ойран-асыр 412
ойран-ботқа 413
ойран-топыр 413
ойсыз 413
ойсыл 320, 514
ойеыра- 280
ойын 413, 414, 423
ойыншық 414
ойық 516
оң 13, 21, 33, 57, 59, 60, 175, 300,
390, 400, 414, 416, 469, 535
оңалы 414
оңалақ 415
оңтай 59, 415, 448
оқтаудай 415
оқты 158, 415
оқу 508, 557
оқы- 79, 105, 150, 170, 180, 336, 381,
510, 555
оңыс 415
оқыстық 415
оқыра 415, 517
оқыран- 517
оңырала- 415
ол 306, 394, 415, 416
олай-бұлай 415
олақ 411
олда 415
олжа 415, 416, 425, 511, 517, 562
олла 415
ома 431
омақа 416
омаңас- 416
омаңат- 416
омал- 416, 424
омыра 431
омырам 431
омырау 416
омыртқа 111, 210, 416
он 85, 113, 135, 220, 413, 414, 416,
419, 424, 489, 524
ондай 416
онсыз 417
онша 417
оң 22, 102, 197, 206, 209, 417, 418,
515, 527
оң- 364, 418, 469
оңай 123
оңал- 451
оңғар- 36, 205, 206
оңда- 36, 92, 357, 452
оңқай 418
оп 200, 410
опа 418
опаң 424
опалаң-топалаң 43
опасыз 418
опат 418, 433
опық 418
опыр- 410
опыр-топыр 44
опын- 418
ор 419, 420, 421

340,

406,

ор- 65, 269
ора- 24, 34, 35, 158, 419, 516, 548, 571
ораза 69, 418
оразды 418
орақ 65, 419, 421
орақшы 423
орай 269, 419
орал- 76, 422, 507
оралғы 77, 203, 419
орамал 463
орда 25, 163, 419, 463, 548
ордалы 419, 420
орман 327, 408, 424, 480
орна- 29, 84
орнық- 216, 277
орта 19, 111, 156, 158, 187, 201, 209, 309,
415, 420, 511, 558, 559
ортақ 19, 421
ортан 421
орын 100, 125, 159, 216, 221, 277, 327,
367, 420, 421, 423, 424, 513, 516
орында- 129, 533
орынды 421
ос- 414, 421
осы 430, 581
осңыр- 517
осыр- 421
осып-осып 421

417,

451,

от 16, 32, 44, 45, 67, 87, 91, 108, 118, 133,
140, 148, 151, 158, 187, 216, 256, 262,
310, 327, 419, 421, 422, 423, 424, 429,
440, 470, 491, 508, 509, 516, 556, 587
отаң 424
отан 38
отас- 421
отау 25, 102, 421, 422, 509, 548
отта- 61, 65
оттай 114, 253, 264, 423, 470, 585
отты 423
оттас 330, 423, 424, 578
отын 304, 424
отыз 423
отыр- 9, 18, 19, 30, 35, 52, 54, 64, 65, 69,
77, 97, 119, 125, 137, 145, 147, 151,
157, 159, 166, 199, 200, 212, 219, 232г
259, 264, 286, 300, 304, 313, 318, 322,
323, 345, 347, 348, 349, 377, 378, 382,
385, 389, 394, 395, 402, 406, 416, 422,
423, 424, 441, 446, 448, 454, 460, 474,
477, 481, 488, 489, 492, 498, 500, 504,
505, 521, 525, 531, 540, 544, 567, 561,
566, 572, 587
отыра: отыра тартпа сөз 424
ошақ 422, 424, 517
ошарыл- 424
оюлы 550
ояз 172, 424
оязда- 172, 424
оят- 370, 403, 441
өбек 425
өгей 425
өгейле- 425
өгейлік 425
өгейсі- 425
өгіз 427, 517, 555,
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өгіздей 65, 396, 425, 517
өгізше 425
өз 21, 61, 85, 104, 108, 111, 118, 147, 178,
212, 246, 298, 332, 349, 410, 425, 426,
427, 428, 460, 531
өзге 203, 426
өзгер- 583
өзек 52, 73, 217, 327, 426, 583
өзекті 426
өзін-өзі 428
өзекте- 426
өзімен-өзі 427
өк 518
өкпе 32, 120, 156, 196, 252, 427, 428, 502,
516, 566
©кле-бауыр 428, 493
өксі- 429, 434
өксік 429
өксікті 429
вктем 429
өктемдік 429
өкше 429, 442
өкшеле- 429
ө«шелік 194
өкіл 430
өкім 430
өкір 285, 405, 517
өл- 10, 11, 13, 25, 26, 40, 44, 74, 79, 82,
103, 105, 123, 125, 135, 158, 169, 172,
174, 191, 198, 202, 206, 238, 247, 282,
283, 337, 348, 351, 379, 430, 431, 433,
463, 475, 508, 515, 537, 586, 587
өлдім-талдьім 430
өлең 307, 385, 427, 509
өлеңді 431
өлердей 430, 431
өлермендік 431
өлген-тірілгенін 430
өлер-тірілер 430
өлке 412
өлмеші 431
өлше- 121
өлшеу 431
өлшеулі 431
өлі 431, 432, 433
өлі-тірі 507
өлік 176, 432, 510, 537, 587
өлім 13, 23, 98, 191, 238, 408, 426, 432,
433, 496, 506, 510, 569
өлім-ңаза 13
өлімші 433
өме 431
өмірен 431
өмір 75, 152, 238, 339, 400, 425, 433, 434,
561
өмір-жас 433
өн: өн бойы 434
өн- 581
өне 434
өнеге 434
өндір 543
өндіршек 437, 516
өнер 94, 416, 434
өң 168, 212, 213, 434, 435, 436
өңді 24, 73, 119
өңеш 370, 371, 434, 435
өңкей 435
өңки- 425
өңмен 435

өр 307, 436, 438, 497, 617, 581
өр- 79, 108, 209, 220, 341, 436
өрбі- 436
өре 424, 436, 549
өреген 518
өрөвпі- 216
өрелі 436
өрем 431
өрен 436
өрескел 436
өреокі 436
өрешіл 517
өркен 436
өркеш 514
өркешті 514, 525
өрле- 87, 97, 142, 307, 496
өрмек 437
өрнөк 437
өрнексіз 437
өр-ой 436
өрт 175, 216, 422, 431, 437, 545
өрте- 73, 140, 152, 213, 271, 288, 426, 449,
498, 585
өрттей 327, 337, 471
өрім 188, 269, 437
өрімдей 377, 437
өріс 173, 437, 517, 568
өріеті 349
өріееіз 438
өс- 31, 46, 68, 83, 107, 128, 134, 142, 161,
264, 270, 281, 336, 363, 389, 396, 436,
437, 489, 497, 500, 523
өсек 196, 337, 437
өопірім 188, 191
өсім 437
өт 75, 195, 438
өт- 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 34, 45, 47, 51,
60, 88, 98, 102, 130, 135, 141, 143, 146,
149, 151, 152, 153, 163, 172, 192, 193,
198, 213, 219, 221, 226, 227, 228, 236,
239, 249, 252, 259, 270, 271, 272, 290,
291, 292, 294, 297, 298, 303, 321, 326,
351, 355, 361, 373, 389, 400, 407, 414,
415, 433, 434, 435, 438, 452, 467, 469,
470, 473, 475, 477, 479, 480, 491, 497,
502, 520, 524, 531, 556, 560, 574, 582,
587
өтеу 438
өтірік 25, 438
өтірікші 471
өтім 438
өткір 310, 438
өте- 296, 303, 332
өткер- 15
өткен-кеткен 46
өткел 495
өтвелек 438
өткір 535
өш 244, 438
өш- 62, 63, 256, 260, 275, 326, 328, 424,
428, 430, 541, 551, 558, 571
өшті 138, 541
па (шылау сөз) 81, 153, 280, 360
пайғамбар 212, 356, 357, 408, 439
пайда 20, 407, 439, 459, 562
пайым 439
паңыр 465
пана 98, 439
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навала- 98, 124
рай 221, 274, 444
паң 439
раңат 92, 444
пар 440, 516
рақатты 163
пара 68, 212, 439, 440
рақмет 398, 444
рақым 36
пара-пара 440
парман 36
рақымшылық 444
партия 440
раң 60
парық 440, 466
раушан 444
патиқа 440
рәсуа 444
патша 471
рәт 163
патшалық 440
рең 14, 245, 435, 436
паш 440
риза 50, 444, 583
пэле 97, 327, 370, 374, 440, 441, 550
/ризалық 445
пәлеңор 441
ризық 445
пәлелі 440, 441
рия 445
рит 518
пәни 151, 441, 474, 551
рух 445
пәірмене 441
рұң 158
пармен 36, 441
пәруава 441
пәруардігер 441
саба 48, 113, 446
пэс 401
саба- 58, 143, 214, 266, 370, 437, 441, 446,
466
пәтуа 441, 460
пәтуалы 441
сабадай 291
пе 40, 276
сабаз 169
сабаң 135, 445
педия 446
сабаңта- 225, 466
пейіл 247, 298, 326, 441, 442
сабаңты 445
пен 25, 169, 218, 238, 263, 335, 423, 510
сабан 269, 446
гпенде 100, 210, 250, 442, 530
сабат 446
1пендешілік 442
сабау 451
■перде 116
сабың 447
перен 364
сабыл 57, 76, 328, 517
пері 222, 442
сабындай 446
періште 30, 81, 442
пешене 113, 442
еабыиша 446
сабыр 94, 446, 447, 486
п и ры л
45, 441
оабыс 447
пида 183, 206, 442, 553
оағаң 447, 516
пияз 420
сағаңты 516
порымдан- 533
сағал 264
пүшәй-пүшәй 518
-сағала- 124
пұл 46, 164
сағанаң 305, 549
пұшайман 442
сағат 447, 458, 480
пұшайт-пұшайт 518
сағым 447
пұшман 442
сағымдай 447
пұшпақ 170, 427, 432, 442
сағын 193, 517
пұштық 545
, садаға 50, 97, 98, 183, 447
пұшың 557
садақа 203, 448
пырақ 442, 515
садаң 448
пыс 475
саз 90, 394, 448, 492
пыс- 286, 442, 587
саз- 216
пысңыр 442, 421
саза 448
пышақ 126, 174, 187, 331, 333, 378, 442, сазай 448
443, 586
саэандай 25, 43
пышаңта 120
сазар 492
пышақтай 15
сай 10, 146, 349, 448, 449, 501, 513, 544
пыш-пыш 443
сайбағыста 448
сайгүдік 516
підия 510
сайгүлік 516
піікір 583
сайдауыттай 448
пір 47, 119, 140, 220, 242, 443
піс- 19, 69, 126, 148, 250, 271, 296, 324, оайдауылдай 448
сайла- 15, 113, 193, 448, 449, 544
453, 465, 516
сайлаулы 390
пісте 443
сайра 266, 271
пісірім 170, 478
сайран 448
пітір 443
сайтан 25, 223, 230, 449, 528
піш 199, 412, 427, 443, 481, 505
сайыз 449
пішпе 443
сайын 449
пішін 443
сайьта 449
сайыс 510
разы 444
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сак; 29, 85, 378, 414, 416, 447, 449, 489
саңа 340, 455, 516
■саңадай 449
саңал 25, 57, 122, 149, 269, 300, 372, 376,
449, 500, 567
сақалды 25, 449
саңардай 464
сақау 363
сақаусыра 196
саңина 449, 456, 463
саңта- 36, 42, 51, 54, 80, 161, 180, 183, 233,
235, 244, 245, 255, 267, 280, 290, 354,
357, 440, 454, 476, 534, 538, 586
сақы 450
саңылда 234
саңтьщ 449, 457
саңпан 251
сал 84, 240, 375, 450, 451, 454, 476
сал- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29,
31, 34, 36, 39, 44, 47, 49, 52, 55, 60, 61,
63, 65, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 79, 83, 85,
86, 88, 89, 94, 98, 100, 101, 102, 103,
104, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 122,
124, 126, 127, 128, 131, 135, 141, 142,
143, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 153,
162, 164, 173, 176, 177, 178, 183, 187,
189, 190, 191, 199, 204, 205, 207, 216,
217, 220, 224, 228, 230, 232, 235, 237,
239, 250, 254, 255, 257, 258, 263, 264,
265, 273, 276, 279, 280, 283, 287, 288,
289, 292, 294, 295, 298, 300, 304, 305,
306, 308, 312, 318, 320, 322, 323, 324,
338, 339, 340, 341, 344, 345, 350, 353,
356, 357, 359, 360, 362, 363, 365, 366,
367, 372, 373, 374, 379, 381, 384, 390,
392, 393, 394, 399, 401, 403, 408, 411,
412, 413, 414, 415, 416, 417, 437, 440,
441, 446, 448, 451, 452, 453, 455, 456,
457, 458, 460, 461, 462, 420, 421, 422,
423, 424, 463, 465, 468, 470, 474, 476,
477, 480, 482, 486, 488, 489, 490, 493,
494, 496, 499, 500, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 516, 517, 518, 519,
520, 522, 523, 525, 526, 529, 531, 535,
541, 543, 550, 551, 554, 556, 557, 560,
564, 568, 570, 572, 574, 578, 580, 583,
587
сала 248, 343, 450, 516
салақ 450
салауат 295
саябыр 516
салбыра 75, 86, 98, 104, 115, 300
салдақы 450
салдыр 450
салдыра 450
салиңалы 450
салңы 450, 516
салңын 275, 350, 436, 450, 472
салма 473, 570
салмақ 450, 451
оалпаң 451
салпы 163, 384, 451, 511, 516
сал-сал 451
салт 56, 451, 466, 478
салтанат 451
салу: аузыиың салуы 69
салық 115, 300, 559
салым 69, 175, 312, 511
салыңкы 300

салыстыр- 250
сам 452
самай 451
самал 350, 451
самаладай 451
самарқау 451
сампылда 452
самса 452
самұрық 156
сан 125, 399, 413, 414, 417, 448, 452, 516
сана 29, 413, 414, 452
сана- 12, 22, 39, 49, 152, 191, 274, 292, 513
санақ 452
санат 452
сандақ 25
сандал- 104
сандалдай 516
Сандалкөк 516
сандалма 452
сандык, 550
сандырақта 65
саңғы 214
сыңлақ 196, 516
саңлау 236, 452
саңырау 284, 386, 452
can 16, 281, 337, 452, 453, 471
сап- 485
сапар 29, 206, 246, 307, 308, 411, 452, 458,
510
сапси- 449
сапта 468
сапта- 468, 566
саптау 468
сапты 453, 516
сапыр- 282, 363, 438, 470, 523
сапыран 32
cap 453, 454, 455, 516
сара 142, 218, 453
сарай 453, 500, 583
сарайдай 427
сарала 453
сараң 147, 321, 332
сарап 453
сарбалақтан 453
сарғай 452, 492
сарқ 302
сарңырама 454
сарңыт 310
сарна- 504
сарпылтаң 454
сарсаң 82, 152, 454
сарсыл- 76, 454, 485
сарсыт- 362
сарша 175, 377, 454
сары 24, 25, 120, 237, 255, 324, 329, 356,
375, 447, 452, 453, 454, 455, 515, 516,
517, 538
сарыгідіір 455
сарық 213, 447
сарық 482
сарыл- 455
сарымсақтай 190
сарьні 295, 434, 455
сас 455
сасы- 83, 152, 317, 362, 500, 518
сасың 455, 518
сат- 12, 14, 51, 79, 154, 163, 186, 216, 235,
263, 290, 295, 360, 433, 439, 449, 468,
501
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сатар 39
сатқақ 456
сатпайы 129
cay 391, 453, 456, 457, 587
cay- 12, 17, 26, 27, 40, 143, 148, 163, 194,
309, 354, 457
сауап 27, 456
cayap 456
оауат 456
сауға 98, 105, 183, 456, 516
сауғала- 98, 183
сауда 267, 285, 456
саудайы 456
саудыра- 456, 476
саудын 457, 517
оаулық 40
саусақ 25, 416, 417, 426, 567
саусақтай 113
оауық 104, 177, 457
сауық-сайран 457
сауымдай 119
сауын 457, 511
сауыр 60, 457, 471, 517
оауырсьш 60
сауыоқандай 457
сауыт 38
сая 181, 185, 277, 457, 458
саябыр 457
саяқ 225, 457, 516
саяқтай 565
саяла- 183
оаят 458
саяттык, 458
сәждө 170, 458
сәйгел 415
Сәкен 9
сөлде 458
сәлем 150, 198, 458, 509, 554
сәлемдеме 458
сәлем-сауқат 458
сәлим 555
сән 9, 458, 549
сәрі: бір сәрі ІЗй, 492
сәске 317, 461, 543, 556
сәт 166, 321, 350, 446, 458, 581, 588
сәтте 463
сәтті 458
сәуегейлік 458
сөуле 190, 493
сәулет 146
сәуір 458
сәуірік 516
себеп 155
себіл 183
сегіз 113, 135, 149, 417, 459, 460, 524
сез- 585, 587
сезім 217, 462, 577
сезік 459
секем 459
сөксен 459
секілден- 366, 461
секілді 24, 188, 359, 516
секір 133, 517
сел 255, 307, 459
селдей 459
селебе 282
оелк 459
селт 459

селтең 459
селтек 459
сем- 143, 174
семсер 25
семіз 189, 459
семір- 126, 189, 210, 481
сен 85, 359, 389, 395, 416, 459, 460, 476
сен- 242, 274, 311, 459
сендел 460
сенім 462
сенімді 428
сең 460
сеңгір 230
сеңдей 459
сеп 133, 188, 281
сеп- 471
сергек 542
сергі 276, 281
сере 443
серек 269
серке 19, 460, 511, 516, 518
серкесіз 518
серме- 40, 94, 313, 348, 362, 502
серп 524
серпін 460
серт 460
серуен 460
сері 479
серік 394, 434
сес 460, 461
сеспей: сетей, қатты 461
си- 107, 317, 357
сидаң 517
сипа- 116, 387, 420, 449, 457, 461, 508, 517,
562
сипала- 420
сирақ 12, 26, 130, 327, 334, 354, 371, 393,
461, 481, 505, 526
сиық 461, 465
сиын- 50, 119, 135
сиыр 27, 337, 457, 461, 514, 517
сиырдай 366, 415, 421, 461, 517
сиырма 461
сияқты 24, 74, 130, 220, 517
соғым 461
соғыс 461
соз 461
соз- 53, 68, 75, 143, 183, 208, 285, 345, 362,
393, 434, 494, 568
созаң 466
созым 234, 345, 362
сой- 120, 266, 345, 355, 462, 465, 502, 555,
580
сойдауыттай 142
сойқан 461
сойыл 84, 347, 462
соқ- 25, 32, 33, 38, 41, 52, 57, 65, 84, 103,
111, 115, 128, 133, 141, 149, 152, 175,
189, 191, 200, 201, 205, 216, 222, 228,
250, 269, 281, 304, 309, 313, 342, 345,
365, 376, 388, 390, 403, 405, 426, 442,
452, 453, 460, 462, 463, 465, 488, 497,
500, 511, 516, 524, 551
соқа 462
соқпа 462
соқпақ 12, 462, 494
соқ-соқ 518
соқга 269, 317, 375
соқтадай 463
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соңталан- 264, 269
соқтандай 142, 463
соқты 60, 292
соңыр 91, 113, 129, 261, 264, 282, 462, 463
сол 102, 246, 295, 315, 417, 418, 453
сол- 138, 159, 188, 191, 208, 213, 270, 294,
398, 463, 498, 543, 561
солайымен 62
солқ 215
солңылда- 124
солық 463
сом 426, 463, 516
сомда- 463
сомадай 142, 463
сона 463
сонар 375, 463, 541
сонсоң 85
соң 12, 49, 84, 209, 355, 376, 463
соп 518
сопа 462
сопай 464
сопақ 424, 464
сопы 464
сор 154, 163, 269, 311, 353, 354, 387, 463,
464
сор- 78, 92, 317, 472, 477, 502
сора 262, 395
сорап 464
сорғала- 262, 313
сорғыш 317
сорлы 89, 333, 464
сорпа 46, 63, 120, 171, 318, 327, 464, 478,
552
сорпадай 464
сорпалық 464
сот 465
сөз 20, 21, 27, 28, 34, 39, 40, 44, 46, 49, 51,
55, 56, 60, 66, 67, 70, 75, 82, 89, 101,
126, 125, 129, 135, 140, 144, 155, 158,
159, 164, 177, 187, 180, 182, 193, 196,
203, 221, 232, 246, 272, 304, 319, 320,
321, 327, 329, 336, 338, 361, 365, 366,
371, 376, 379, 381, 408, 424, 431, 436,
438, 441, 443, 455, 459, 461, 463, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 472, 480, 499,
504, 505, 511, 520, 522, 524, 525, 526,
533, 534, 535, 536, 537, 539, 557, 570,
572, 577, 580
сөзді 135, 159, 469, 532
сөйле- 9, 10, 26, 32, 51, 65, 68, 70, 74, 93,
121, 126, 129, 158, 159, 170, 194, 221,
282, 341, 377, 378, 402, 424, 450, 469,
473, 479, 498, 530, 531, 544, 556, 565,
569, 571
сөк- 38, 40, 252, 268, 281, 302, 465, 475,
580
сөл 309
сөн- 151, 179, 180, 181, 209, 256, 289, 434,
471, 550, 571
сөңкел 366
су 9, 16, 25, 41, 54, 67, 69, 71, 79, 135, 158,
167, 172, 196, 199, 203, 216, 229, 237,
240, 243, 275, 281, 291, 346, 348, 368,
375, 377, 393, 395, 406, 422, 423, 424,
446, 447, 451, 470, 471, 472, 478, 479,
481, 483, 493, 501, 504, 508, 512, 515,
516, 531, 550, 551, 565, 570, 579
суал- 145, 159, 256, 261, 326, 328, 407, 470,
478, 492, 543

суан 473
суар- 37, 256
суат 275
судай 11, 92, 142, 146, 281, 318, 363, 371,
384, 438, 470, 471, 478, 496
суңан 471
сула- 424
сумаң 471
сусамыр 471
суса- 42
сусы- 473, 479
сусын 28, 109, 539
суы- 45, 61, 63, 79, 107, 111, 217, 221, 222,
278, 280, 528, 578, 587
суылда- 216
суық 44, 206, 213, 218, 328, 436, 470, 472,
473, 481, 512, 528, 574, 576
суыр 473
суыр- 238, 272, 273, 289, 345, 473, 533, 586
суырдай 579
суыртпақ 473
суыт- 58, 473
суыту 516
сұғанаң 348, 473
сұғанақтық 348
сұйы- 474, 516, 517
сұйық 218
сұйыл- 78
сұқ 73, 256, 264, 463, 473, 474
сұк,- 75, 98, 345, 397, 440, 472, 536, 587
сұңбат 474
сұла- 474
сулама 26
сұлқ 474
сұлтан 298
сұлу 16, 333, 474, 477, 518
сұм 474
сұмдық 44, 474
сұн- 394
сұңғыла 474
сұңңар 26, 173, 313, 375, 474
сұльщ 474
сұп 474
сұпыдай 26
сұпын 474
сұр 475, 517
сұра- 19, 20, 28, 29, 30, 45, 57, 62, 89, 98,
105, 128, 160, 197, 203, 207, 211, 220,
235, 251, 270, 273, 276, 283, 308, 356,
357, 364, 390, 424, 456, 474, 571, 578
сұрақ 474
сұрау 470, 474, 475
сұраусыз 475
сұрғылт 475
сұрңия 475
сұрңылтай 85
сұрық 475
сұс 399, 475
сұсты 436, 475
сұхбат 475
сүбе 475
сүбелі 475
сүдін 475
сүз- 178, 258, 263, 284, 364, 460, 475
сүзбе 424
сүзеген 517
сүзек 475
сүй- 36, 92, 184, 190, 276, 292, 331, 357,
363, 402, 471
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сүйе- 47, 90, 234, 240, 346, 443, 534, 535
сүйек 42, 122, 172, 239, 354, 366, 433, 448,
463, 467, 470, 475, 476, 477, 478, 510,
516, 548, 549
сүйөксіз 126
сүйектей 482
сүйектен- 471
сүйекті 549, 550
сүйел 254
сүйелдей 254
сүйем 333, 480
сүйен- 199
сүйөу 477
сүйре- 477, 519
сүйрет- 476
сүйреикі 477
сүйретпе 477
сүйсін- 357
сүйін- 149, 541
сүйініпі 361
сүлдер 366, 477
сүлде 477
Сүлеймен 471, 477
сүліктей 317, 477
сүлікше 477
сүмбідей 477, 516
сүмек 60
сүмең 477
сүңгі 269, 402
сүңгі- 501
сүндет 477, 507
сүр 433, 477, 478
сүр- 146
сүргін 377
сүрен 477
сүрт- 48, 68, 526
сүрін- 170, 218, 258, 422, 478, 535
сүт 10, 11, 26, 27, 40, 41, 172, 186, 247,
470, 473, 478, 509, 517
сүттей 20, 438, 478
сүтті 473
сыба- 465, 479, 517
сыбаға 433, 478
сьібай-салтаң 478
сыбан- 131
сыбырла- 479
сыбыс 472
сығай 479, 574
сығылыс- 479
сығымда- 479
сығыр 354, 479
сыдыр- 207
сьвдырғы 135
сыдырым 480
сыз 428, 492
сыз- 197, 331, 405, 495
сызда- 99, 216, 331, 479
сыздық 538
сызық 305
сый 303, 479, 508
сый- 28, 108, 136, 158, 160, 200, 251, 265,
286, 306, 321, 346, 353, 387, 428, 443,
446, 502, 505, 518, 535, 540, 557, 560,
586
сый-құрмет 54
сыйлың 552
сый-сыпат 479
сыйымсыз 554
сыйын- 356

сық- 119 309, 540, 551
сьгқылды 310
сықырлауық 549
сылаң 128
сылбыр 479
сылдьгр 479
сылдыра- 350
сылқ 479
сылңи- 479
сылңым 479
сылп 68
сылтау 196, 479
сылы- 47
сымпи- 479
сын 480
сын- 14, 24, 45, 48, 50, 78, 145, 171,
278, 298, 300, 313, 337, 354, 378,
397, 399, 447, 501, 534, 561, 567
сына 45, 479
сына- 88, 295
сынадай 479
сынап 310
сынаптай 479
сындыр- 112, 129
сындырым 136
сынық 38, 55, 164, 213, 254, 278, 400,
479, 480, 548
сьщай 465, 480
сьщар 158, 480
сьщсу 509
сыңсы- 480
сьщсыма 509
сьштай 480
сыпыр 487
сыпыр- 68, 102, 107, 116, 387
сьшыра 481, 517
сыр 217, 473, 481, 482
сыра 479
сыралгы 105
сырбаз 172, 517
сырға 153, 359, 507
сырдаң 481
сырқыра- 448, 477
сырлас- 481
сырлы 135, 503, 550
сырмақ 482, 550
сырт 151, 172, 214, 253, 273, 359,
443, 481, 497, 520, 524, 531, 555,
586, 587
сырттан 385
сыртты 448
сырық 102, 366, 386, 482, 549
сытыл 482
сібірле- 492
сідет 482
сідік 45, 120, 378, 482
сіз-біз 482
сіле- 358
сілей- 479, 482
сілекей 67, 386
сілкі- 161, 201, 482
сілте- 55, 205, 313, 348, 498
сілтеуші 55
сілті 482
сілтідей 482
сілікпе 238, 482
сілімтік 482
сің- 92, 123, 163, 172, 319, 361, 363,
470, 476, 478, 496

229,
396,

436,

394,
584,

384,
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сіңлі 308
сіңір 483
сіңір- 483
сірә 427
сірәсі 466
сірге 483
сірес 567
сіреу 483
сірке 483
сіркедей 469
сірі 187, 455
сірідей 187
та (шылау сөэ) 39, 54, 108, 347, 440, 442
таба 484, 486
табақ 427, 484
табақтай 239
табаңтас 484
табалдырык 484, 548
табан 11, 26, 68, 77, 78, 135, 161, 193, 210,
249, 328, 354, 371, 375, 429, 443, 455,
460, 463, 484, 485, 486, 514
табанда- 484, 513, 519
табанды 519
табиға 135
табиғат 486
табын-50, 422
табыс- 340, 517
тага 486
тағала 36, 357, 554
тағала- 567
тағалы 234
таған 513
тағанда- 513
тағат 486
тағдыр 335, 486
тағдырсыз 486
тағзым 487, 498
тағлым 487
таж 38
таз 236, 376, 487, 512, 550
таза 16, 52, 148, 271, 362, 478, 487, 514
тазы 330, 487
тай 62, 69, 364, 398, 462, 482, 487, 489,
516, 517
тай- 14, 38, 45, 78, 88, 98, 146, 180, 193,
204, 213, 234, 255, 256, 264, 288, 303,
350, 373, 375, 386, 409, 435, 460, 484,
485, 486, 488, 497, 520, 565, 576
Тайбурыл 516
тайғаң 269, 494
тайдай 32, 487, 490, 495
тайды: туйе тайды 526
тай-құлындай 487, 515
тайқы- 487
тайлақ 286, 478, 487, 514
тайлақтай 127, 396
тайлы-таяң 487
тайла 136
тайпал 487
тайлы 136
тай-тері 550
тайынша 517
тайраңда- 514, 515
таң 488, 514
таң- 17, 22, 59, 157, 162, 167, 179, 225,
330, 350, 400, 480, 507, 523, 564, 579
так;а- 184, 373, 488
таңия 488

таңия-тұмақ 510
таңсыр 34, 143
тақсірет 488
тақта 448
таңтай 488
таң-тақ 424
таңылда-493
таңым 315, 354, 455, 488, 489
таңыр 20, 333, 489, 516, 550
таңырла-489
таңыс 249
тал 437, 470, 487, 490
тал- 112, 174, 217, 258, 348, 426, 490, 517
тала- 44, 98, 192, 238, 239
талай 159, 489, 497
талақ 229, 328, 370, 489
талақліа 489
талан 490
талан-тараж 489
талап 247, 489, 490, 497
талаіпай 318, 489
талас- 53, 90, 183, 205, 291, 295, 421, 467
таластың 91
талау 489
талғажау 490
талқан 13, 168, 490
талңанда- 424
талқы 490
талқын 490
талма 490
талмау 490
талмаура- 490
талмаусыра- 490
талпын- 16
талша 373
талшық 490
талыңсы-217, 490
талые 323, 425, 516
там 29, 374, 499
там- 67, 93, 94, 117, 118, 230, 250, 273,
297, 318, 384, 416, 493, 533, 535
тамақ 26, 35, 45, 52, 54, 73, 265, 304, 355,
362, 372, 491, 494, 582, 583
тамаша 491
тамтың 457, 488, 491
тамұқ 491
тамшы 262
тамыз 377, 454
тамыз- 67, 175, 466
тамыр 20, 37, 224, 294, 296, 358, 477, 491,
492
тамырдай 431
тамырлы 330
тан- 28, 56, 168, 169, 437, 460, 471
тана 357, 487, 492, 511, 517
танадай 361
танап 136, 492
танау 144, 158, 371, 492, 516
тандыр 407, 478, 492
танты- 492
тантық 142
таны- 27, 82, 85, 161, 164, 165, 174, 218,
239, 267, 280, 295, 300, 301, 328, 334,
374, 418, 465, 468, 480, 517, 522, 525,
555
танығыш 301
танык; 253
таныс 42, 171, 175, 212, 258
таныс- 370, 509,
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таң 10, 23, 42, 67, 60, 120, 139, 283, 293,
306, ЗОв, 379, 492, 493, 494
таң- 248
таңба 115, 462, 476, 487, 493
таңбадай 487, 493
таңғыш 549
таңда- 258, 288, 387, 457, 563
таңдай 32, 194, 355, 479, 485, 492, 493,
535
таңдай 59
таңдайла- 367
таңдақ 493
таңертең 493
таңқы 493
таңсың 133, 493
тап 41, 113, 144, 309, 337, 339, 423, 455,
490, 494, 516
тап- 9, 12, 18, 28, 43, 44, 81, 92, 93, 103,
112, 132, 140, 142, 143, 144, 147, 155,
162, 176, 185, 187, 189, 192, 199, 201,
205, 206, 208, 221, 235, 251, 263, 270,
275, 277, 280, 293, 294, 297, 303, 310,
320, 321, 324, 335, 338, 349, 357, 358,
368, 372, 376, 380, 381, 382, 383, 387,
395, 403, 405, 413, 418, 419, 428, 434,
439, 441, 444, 457, 458, 463, 467, 468,
473, 475, 479, 486, 491, 498, 501, 502,
504, 512, 513, 529, 533, 534, 542, 544,
545, 548, 556, 561, 565, 581
тапа 490
тапай 490
ташжыл- 494
тапқан-таянған 494
таосыр- 40, 85, 145, 186, 203, 342, 356,
443, 554
тапта- 79
тапшы 29, 411, 494
тапшылық 494
тапырың 83
тар 110, 152, 168, 206, 226, 247, 280, 294,
348, 437, 442, 488, 494, 495, 496, 497,
502, 516, 587
тара- 55, 122, 127, 189, 367, 569, 582
тараз 494
таразы 28, 161, 276, 373, 494
тарамыс 494. 502
тарап 560
тарғыл 517
тарих 495
тарңа- 88, 175, 361, 363, 367, 395, 564,
569
тарлан 243, 495, 497, 516
тарлың 101, 348, 495, 583
тарпа 495
тарпаң 495
тарпы-517
таре 255, 360, 489, 495, 496
тарт- 14, 15, 22, 23, 27, 34, 35, 53, 55, 58,
61, 72, 81, 98, 106, 107, 109, 120, 121,
123, 126, 130, 144, 148, 152, 153, 155,
156, 164, 170, 172, 173, 174, 177, 180,
190, 192, 200, 205, 224, 226, 227, 228,
229, 240, 244, 245, 248, 249, 251, 258,
263, 279, 281, 288, 295, 296, 297, 299,
300, 305, 306, 314, 318, 319, 338, 330,
332, 334, 335, 336, 353, 359, 363, 364,
368, 374, 375, 388, 390, 405, 406, 435,
442, 448, 450, 451, 464, 424, 426, 427,
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431, 465, 468, 473, 475, 478, 479, 481,
482, 484, 485, 488, 491, 492, 494, 495,
496, 497, 499, 503, 504, 515, 516, 517,
518, £19 524, 526, 527, 531, 534, 536,
546, 558, 560, 562, 564, 565, 567, 568,
572, 576, 578, 581, 582, 584, 586, 587
тартпа 375, 424
тарту 495
тарту-таралғы 495
тартың 298
тартыншақ 515
тартыс 90, 238, 511
тары 136, 296, 462
тарық 277, 495
тарыл 43, 110, 226, 442, 492, 502, 544
тас 11, 15, 38, 65, 102, 103, 132, 137, 175,
176, 216, 217, 232, 264, 273, 307, 328,
330, 341, 358, 360, 362, 373, 388, 390,
448, 463, 477, 486, 487, 491, 494, 495,
496, 497, 512, 516, 524, 532, 538, 580
тас 52
таса 121, 212, 254, 255, 262
тасала- 25о
тасаттық 495
тасбақа 495
тасқын 496
таопа 207, 480, 496, 502
таеіпадай 496, 533
таста 39, 44, 49, 54, 66, 92, 125, 141, 161,
211, 232, 237, 257, 258, 297, 331, 365,
366, 413. 423, 451, 454, 463, 467, 468,
469, 477, 489, 498, 509, 510, 525, 543,
558, 571, 578, 584
тастай 20, 92, 299, 306, 490, 496, 497
тастаң 521
тас-талау 497
тастам 45, 498
тастаяңтай 497
тасы- 142, 146, 224, 281, 297, 306, 372,
422, 437, 496
тасыр 32
тат 75, 144, 145, 152, 153, 229, 230, 382,
405, 463, 497, 521, 570
тата 497
таты- 46, 69, 186, 221, 224, 310, 442, 471,
493, 579
тау 52, 53, 92, 93, 94, 103, 128, 143, 203,
230, 320, 329, 342, 375, 393, 447, 497,
498, 502
тауалы 39
тауан 497, 498
тауап 497
тауба 531
таудай 104, 489, 497
тауңымет 434, 497
таула- 395
тауың 296, 462, 494, 526
тауыс- 19, 40, 76, 145, 218, 225, 258, 381,
403, 447, 485, 486, 498, 513, 523
тая- 35, 180, 184, 185, 201, 291, 431, 447,
529
таяздан- 311
таяқ 45, 83, 84, 101, 102, 158, 328, 447,
462, 463, 498, 500, 511, 523
таяңтай 235
таяныш 47, 549
таяң 529
тәбділ 486
тәбет 281, 390, 491
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тәжі 498
тәжіке 498
тәжікелес- 498
тәжім 498
тәй-тәй 43
тәлтек 498
тәлім 434
тән 498, 523
тән-төн 498
тәнті 498
тәңір 36, 189, 271, 358, 498, 536
тәңірі 36, 239, 364, 555
тәпірік 83
тәрбие 498
тәркі 499
тәртіп 293
тәрізді 404
тәрік 152
тәсбих 499
тәсілім 184, 510
тәтті 52, 75, 91, 184, 481, 49.9
тәу 499
тәубә 358
тәубе 67, 69, 499, 504
тәуөкел 36, 404, 499
тэуелжі- 499
тәует 516
тәуір 458
те (шылау сөз) 162, 212, 320, 360
тебендей 500
тебінгі 499
тебінгідей 53, 85, 201
төбірен- 182, 217
тегенедей 385
тегеріш 549
тегеурін 500
тегін 471, 500
теже- 121
тез 490, 500
тезек 390
тек 46, 55, 62, 228, 406, 476, 500
теке 172, 370, 462, 463, 500, 516, 518
тежедей 246, 421
текежаумыт 515
төкемет 55, 550
төксер- 63, 130
тектес 461
текті 400, 500
тел 500
телегей 500
телім 500, 511
темір 69, 123, 187, 394, 426, 500, 501, 550
теміреткі 536
тентек 304, 470, 501
тең 21, 52, 97, 104, 323, 494, 501, 510,
513
теңге 511
теңгедей 201, 500,
теңгер- 97, 185, 349
теңдей 489
теңдіік 55, 501, 537
теңе 121, 501, 517
теңсел- 513
теңіз 500
теп- 34, 37, 55, 91, 97, 151, 152, 162, 172,
349, 363, 421, 481, 485, 487, 501, 515
517, 524, 580
тешеріш 501
тепкі 433, 501

тепкіле- 510
тепсең 501
тепсін- 201
тепшіле- 201
тер 11, 45, 63, 75, 184, 270, 328, 387, 394,
484, 499, 501, 502
тер- 350, 407
тербе- 218, 414
терезе 501
терек 290
терең 331, 501, 510
терле- 388, 394
терме 550
тері 27, 98, 207, 239, 345, 425, 427, 442,
487, 502
терідей 234
теріс 11, 61, 322, 360, 501, 502, 581
теріскен 536
тес- 53, 127, 217, 249, 263, 266, 267, 286,
359, 393, 396, 486, 502, 512
тесік 133, 168, 297, 311, 360, 378, 502,
512, 568
тетік 148, 502
ти- 26, 32, 36, 39, 52, 61, 63, 64, 65, 71,
72, 75, 76, 77, 79, 82, 90, 102, 105, 108,
126, 130, 131, 144, 149, 150, 154, 162,
165, 166, 168, 174, 180, 182, 186, 189,
193, 195, 198, 209, 211, 216, 217, 221,
222, 223, 226, 227, 231, 233, 239, 244,
249, 254, 259, 268, 285, 287, 293, 308,
312, 313, 318, 330, 331, 335, 336, 337,
339, 343, 345, 346, 347, 361, 368, 376,
379, 380, 381, 387, 388, 396, 402, 408,
415, 427, 429, 433, 439, 442, 443, 450,
452, 457, 458, 465, 467, 471, 473, 477,
478, 483, 485, 486, 488, 498, 502, 512,
517, 518, 519, 524, 527, 530, 531, 534,
536, 538, 545, 556, 558, 559, 563, 564,
566, 573, 580
тигіш 259
тие: тие берсін 510
тиек 502, 532, 536
типыл 510
титық 502
тиын 113, 129, 136, 152, 203, 270, 364,
463
тиірмен 295
тиянаң 469, 502
тоба 358, 499
тобан 503
тобарсы- 201
тобықтай 335, 503, 504
тобылғы 517
тобыршық 503
тобышақ 515
тоға: бір тоға 136
тоғай 408
тоғам 503
тоғыз 99, 131, 136, 375, 463, 503, 511, 547,
552
тоғыт- 341, 441
тоз 16
тоз- 14, 57, 76, 95, 124, 237, 331, 484, 485,
486, 498, 503, 505, 573
тозаң 524
тозақ 152, 503
тоз-тоз 503
тозық 503
той 49, 203, 238, 282, 423, 446, 503, 504,
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506, 507, 508, 509
той- 72, 112, 118, 133, 149, 151, 177,
246, 263, 264, 268, 277, 281, 283,
372, 382, 406, 428, 441, 479, 571,
587
тойла- 238
тоқ 94, 254, 265, 274, 277, 281, 343,
500, 503, 504
тоқай 22
SQgftJ 445^504, 510, 511, 518
тоқмёйіл 504
тоқпақ 102
тоқпақтай 193, 346
тоқпан 25
тоқсан 131, 503, 504, 548
тоқта- 28, 53, 168, 191, 217, 259, 413,
460, 516, 517, 527, 533
тоңтам 89
тоқтас- 504
тоңтау 504, 511
тоқты 504, 517
тоқтық 504
тоқы- 119, 193, 267, 504
тоқылдақ 504
тоқым 455, 504, 507, 520
тол- 21, 22, 65, 69, 71, 92, 164, 167,
209, 221, 261, 262, 263, 271, 280,
294, 305, 391, 421, 488, 489, 504,
564, 583, 587
толағай 355
толароаң 301, 504
толас 16, 504
толға- 9, 212, 504
толғақ 240, 503, 504
толған- 503
толғау 340, 504, 587
толңы- 504
толқын 49
толы 504
толығыс- 281
томаға 375, 505
томп 505
томпай- 130
томпаң 505
томырың 505
тон 57, 60, 312, 412, 414, 434, 445,
481, 505, 571
тондық 503
тоң 297, 335, 505
тоң- 133, 472, 576
тоңғысыз 384
тоң^горыс 505
топ 503, 505, 506, 516, 561
топай 463
топалаң 505, 518
топалаңдат- 33
топан 505
топса 506
топшы 516
топыр 506
топырақ 136, 262, 282, 506, 510
топыраңты 506, 510
топыраш-топас 506
тор 506
торай 506
торап 503
торат 474
торау 503
торғай 24, 341, 349, 506, 517

184,
314,
583,
491,

442,

191,
281,
539,

427,

торгайдай 120, 193, 266, 393, 503
торғын 519, 550
торқа 503, 506, 510
торқалы 506
торла- 192
торпаң 517
торпақты 424
торсаң 511
торсық 319
торы 451, 517
торы- 35, 340
торық- 281
тос- 35, 67, 161, 205, 251, 360, 361, 398,
443, 481, 494, 544
тотай 463
тоты 136
тоят 40, 375, 511, 525
тоятта- 314
гөбе 32, 54, 97, 102, 136, 158, 173, 196,
217, 263, 264, 293, 358, 497, 511, 512,
547, 559
төбел 61, 333, 355, 512
төбет 268, 330
төбеттей 367
төз- 351, 576
төзш 512, 513
төк- 9, 10, 12, 40, 46, 51, 54, 67, 70, 75,
94, 115, 117, 178, 191, 203, 230, 237,
242, 256, 300, 306, 318, 333, 335, 337,
386, 387, 416, 464, 470, 471, 478, 501,
504, 525, 539, 543, 556
төюкісіз 472
төкпе 516
Төлеген 515
төмен 103, 424, 436, 513
төн- 13. 101, 228, 321, 336
төңкер- 321
толеле- 97,
тар 168, 169, 310, 432, 513, 518, 528, 549
тардей 169
таре 38, 326, 513
төрелік 513
таркін 466, 469, 510, 513
тарт 53, 143, 152, 157, 158, 212, 417, 500,
513, 514, 527
төс 37, 51, 97, 173, 177, 243, 338, 342,
511, 514, 516, 518, 519, 568
төсе- 54, 67, 107, 310, 331, 422
төсек 25, 171, 176, 240, 323, 427, 454, 509,
518, 519, 550
төскей 519
тасті 450
төте 519, 570
ту 519, 520, 510
ту- 9, 17, 18, 22, 24, 35, 41, 49, 55, 57,
101, 102, 124, 133, 136, 159, 164, 165,
188, 209, 226, 230, 292, 293, 305, 322,
324, 333, 336, 369, 379, 413, 415, 417,
459, 514, 515, 519, 520, 527, 542, 567,
575, 584
туда- 214, 514, 517
тулақ 63, 273, 519, 550
тулаңтай 519
тума 346
тумыш 520
тура 118, 519, 520
тусыра- 519
гу-талаңай 318
туырлық 520, 549
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туысқан 136
тұғыр 520, 375, 550
тұз 36, 163, 405, 485, 506, 520, 521, 587
тұзаң 346, 520
тұздай 265
тұздас-дәмдес 520
тұз-дәм 144, 145, 521
тұздық 89
тұйғын 375, 516
тұйық 505, 521
туқ 521
тұқ-туқиян 521
тұқыл 270
тұқылда- 521
тұқым 54, 521, 524
туқымдас 136
тұқым-тұғиян 521
тұңым-тұқиян 521
тұқым-тұқият 521
тұқым-тұяқ 521
тұңыр 521
тұл 17, 510, 522
тұла 95, 434, 490, 521, 522
тұлан 522, 523
тұлға 522
тұлда- 510
тұлдыр 522
тұлпар 173, 313, 490, 501, 516, 519, 522,
571
тұлымды 17
тұлып 365, 522
тұльштай 504
туман 26, 34, 284, 329
тұмар 122
тұмса 522
тұмісың 58, 239, 352, 371, 419, 522, 523
тұмсықты 314, 522
тұмылдырың 523
тұн- 265, 361, 394, 482, 523
тұнық 470, 523
тұңғиьщ 523
тұр- 11, 14, 20, 30, 31, 32, 42, 43, 45, 54,
55, 65, 76, 79, 87, 89, 90, 94, 97, 99,
102, 110, 111, 112, 113, 119, 131, 135,
136, 152, 164, 176, 186, 187, 197, 211,
215, 235, 237, 248, 249, 252, 266, 270,
271, 272, 273, 283, 284, 305, 309, 337,
343, 373, 374, 379, 389, 417, 420, 421,
423, 424, 425, 449, 451, 457, 460, 469,
475, 479, 482, 484, 488, 498, 503, 512,
513, 518, 522, 523, 526, 532, 535, 540,
547, 557, 569, 571, 585
тура 523
тұрақ 523
тұрала- 523
тұрғы 523
тұрғьгсыз 420
тұрлау 523
тұрлаусыз 523
тұрман 513
турмыс 307, 339, 523
тұрымтай 92
тұс 85, 92, 429, 523, 550
туса- 77, 78, 92, 225
тұсаң 517
тұоау 77, 243, 507, 523, 541
тут- 10, 46, 47, 80, 81, 83, 106, 110, 144,
147, 212, 231, 233, 247, 259, 274, 303,
329, 333, 335, 351, 352, 392, 400, 401.

409, 418, 434, 443, 486, 487 542, 560
тұтан- 423, 523
тутам 136, 416, 438
тұтат- 44, 423
тұтқа 152, 159, 523
тұтңыштай 436
тұттай 523
тұш 27
тушы- 69, 493
тұщы 523, 524
тұяң 21, 48, 49, 58, 61, 72, 313, 329, 341,
354, 361, 484, 487, 514, 516, 524, 525,
529, 530
тұяңсыз 524
тұяқты 19
түбектей 516
түбір 62, 375, 524
түбіт 511
түгел 513, 524, 543, 461, 582
түгес- 447
түгіл 90, 179, 545
түз 16, 188
түз- 525
түзе- 116, 119, 122, 164, 209, 453, 458, 525,
572,
түзу 95, 208, 224, 281, 407, 408, 415, 416,
458, 520, 529, 533, 583
түй- 10, 59, 63, 179, 187, 209, 245, 251,
267, 280, 299, 300, 335, 402, 422, 497,
500, 545, 567, 593
түйдей 525_
түйдек-түйдөк 525
түйе 27, 61, 84, 93, 119, 180, 237, 284,
355, 375, 470, 514, 515, 518, 522, 525,
526, 551
түйедей 125, 127, 288, 396, 514, 515, 526
түйетайлы 526
түйме 10, 460, 500
түймедей 526
түйнек 270, 329
туйнеме 270
түйсік 526
түйіліңкі 300
түйін 10, 216, 280, 496, 497, 504
түйін- 496, 497, 566
түйінді 526
түйір 136
түйіс 104, 519, 523
түк 11, 119, 172, 202, 216, 347, 521, 524,
525, 526
түкей 515
түкпір 413
туікси- 214, 299
түіксіік 526
түкті 87, 550
түасір- 31, 68, 70, 115, 137, 144, 199, 282,
318, 348, 460, 473
түкірік 310, 525
түле- 526
түлей 526
түлек 136, 191, 375, 497
түлен- 526, 555
түлкі 516, 526, 527
түлкідей 37, 376
түлік 513, 514
түн 203, 232, 249, 291, 303, 327, 329, 423,
526, 527, 550
түндік 136, 290, 527, 549, 550, 558
түне- 50, 86, 517
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түнек 329
түнер- 101, 192, 299
түңлік 549, 550
түңіл 183, 191, 528, 581
түп 46, 53, 185, 198, 201, 202, 229, 246,
311, 321, 351, 413, 447, 472, 516, 524,
527, 528
түпте- 449, 469, 521, 527
түр 435, 436, 528
түір- 157, 161, 360, 361, 527, 550
түрегел- 436
түрлі 136, 399
түрпідей 361, 527
түрт 13, 254, 427, 433, 464, 496, 526, 528,
556, 557
түртжі 239, 259, 285, 527
түршігерлік 184
түршік- 148, 187, 236, 522
түрік 360, 528
түрікпен 528
түс 14, 25, 168, 245, 435, 461, 472, 487,
490, 528, 543, 552
түс- 9, 10, 13, 15, 16, 22, 27, 29, 31, 33,
35, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 59, 67,
70, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82,
86, 89, 97, 101, 105, 106, 109, 110,
115, 116, 118, 125, 126, 127, 130, 142,
144, 149, 150, 167, 172, 174, 175, 184,
192, 194, 196, 205, 206, 210, 215, 216,
218, 220, 222, 224, 226, 239, 240, 241,
243, 246, 249, 254, 257, 260, 265, 270,
274, 275, 277, 280, 281, 283, 292, 294,
295, 303, 305, 309, 310, 321, 328, 329,
331, 343, 347, 350, 351, 354, 355, 364,
366, 370, 372, 375, 376, 379, 381, 384,
390, 392, 393, 395, 396, 401, 404, 408,
411, 413, 419, 420, 421, 422, 423, 426,
435, 436, 442, 444, 446, 449, 450, 451,
453, 454, 458, 463, 466, 470, 474, 476,
479, 487, 488, 489, 490, 491, 501, 503,
506, 507, 509, 511, 512, 516, 520, 523,
524, 525, 526, 529, 530, 535, 536, 540,
541, 546, 547, 548, 550, 551, 556, 557,
559, 561, 565, 566, 567, 568, 569, 572,
574, 576, 578, 579, 581
түстей 283, 435
түстік 527
түсік 92
түсін- 165, 300, 348
түсінікті 273
түсір- 66, 108, 141, 153, 238, 239, 293,
295, 300, 305, 336, 338, 343, 347, 372,
379, 413, 416, 423, 499, 520, 524, 555,
558, 561
түт- 214, 482, 524, 529
түте- 133, 136, 319, 320, 525, 529
түтөк 23, 525
түтік 549
түтін 133, 136, 481, 528, 529, 587
түшек 550
түшкір- 37
түу 525
тығын 516, 526
тығырық 515
тыз 529
тый- 256, 275, 369, 405, 442, 453, 536
тыйым 529
тыйыш 73
тық- 35, 74, 156, 158, 159, 180, 199, 214,

262, 273, 283, 341, 362, 393, 428
тықыр 529, 550
тықыршың 529
тылеым 184, 203
тым 488
тымаң 385
тымісал 529
тым-тырақай 529
тын 529
тын- 174, 187, 277, 280, 442, 471, 482,
529, 581, 584
тыеым 529
тыныс 529
тыныш 73, 159, 275, 383, 529
тыныштал- 187
тыныштьщ 529
тың 529
тыңда- 295, 342, 402, 412, 529, 542
тыңдай 25, 438
тыр 523
тырай- 529
тьграң 529
тыржя- 300
тыржың 114
тырна 236
тырна- 118, 168, 188, 585, 587
тырнадай 214, 266
тырнақ 185, 315, 374, 529, 530
тырнақта- 335, 537
тырп 338, 368
тырс 530
тырти- 331
тьіртың 530
тырық 529
тьгрыс- 300
тые 558
тьгсңары 558
тыш- 55, 149, 214, 219, 238, 391, 521
тышңаң 530
тышңан 433, 530
тігулі 54
тігіс 466, 530
тіз- 225, 236, 261, 388, 395, 492
тізгін 159, 427, 468, 507, 530, 531
тізгінде- 530
тізе 355, 516, 531, 535
тік 14, 76, 198, 275, 510, 512, 513, 514,
522 524 532
тік- 25, 'э9, 102, 108, 187, 242, 257, 259,
321, 335, 337, 352, 360, 378, 414, 422,
432, 437, 511, 519, 530, 547, 550
тікен 460, 485
тікөнек 531, 532, 536
тікте- 578
тіл 21, 41, 59, 66, 70, 71, 74, 75, 96, 126,
152, 229, 242, 298, 327, 367, 369, 371,
376, 407, 428, 438, 465, 466, 467, 469,
475, 499, 504, 517, 532, 633, 534, 535,
536, 537, 539
тіл- 27, 55, 106, 119, 207, 218, 309, 426,
485, 520, 533, 558
тіл-ауыз 532
тілде- 533
тілдес- 53
тілді 37, 355, 438, 453, 419, 474, 520, 539,
557
тіл-жаң 534, 535
тіле- 30, 36, 39, 40, 49, 105, 135, 143, 235,
239, 308, 356, 392, 407, 424, 456, 462,
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474, 611, 533
ұйлың- 517
тілек 39, 48, 90, 180, 233, 282, 533, 534
ұйқы 61, 259, 262, 265, 291, 332, 367, 499,
тілерсек 516
524, 527, 542, 572
тілеу 27, 239, 358, 399, 533, 534
ұйқы-тұйқы 542
ұйтңы 542
тіл-көз 259, 534
тілсіз 534
ұйы- 19, 122, 279, 280, 297, 402, 438, 466,
478, 542
тіліік 136, 453
ұйық 201
тілім 136
тіпті 177, 488
ұйықта- 61, 93, 332, 542, 552
тіре- 47, 54, 58, 76, 133, 180, 240, 262, ұқай 22
273, 331, 402, 429, 484, 485, 492, 517, ұқса- 542
521
JUL,17, 182, 239, 357, 419, 425, 507, 542,
тірек 533
543
ұлан 30, 191
тірес- 53, 90, 500
ұлардай 542
тіреу 537'
ұлас- 504
тірлік 537
тірнеок 375
ұлғай- 191, 284, 303
ұлтан 298, 542
тірнекте- 335, 537
ұлтараңтай 542
тіірсек 125, 516
ұлы 238, 282, 542, 543
тіршілік 537
ұлы- 585
тірі 172, 192, 265, 281, 432, 530, 537
ұлық 542
тірідей 537
ұлыма 454
тіріл- 172, 283, 433, 430, 469
тіс 15, 68, 70, 127, 341, 455, 491, 5І5, ұлыс 543
ұмсындай 543
536, 537, 538
тісте- 34, 65, 94, 156, 184, 197, 359, 370, ұмтыл- 16, 153
377, 415, 429, 477, 516, 517, 535, 538, ұмыт- 358, 499
ұна- 280, 359
544
тістеу 363
ұндай 543
ұнжырға 240, 550
тістеуік 516
ұпай 543
тіс-тырнақ 538
ұр- 26, 32, 33, 39, 40, 41, 50, 72, 76, 84, 93,
тісті 25, 419, 516, 537, 538
97, 99, 103, 122, 125, 126, 141, 144,
тітіре- 14, 268
145, 148, 158, 162, 178, 187, 208, 222,
тітіркен- 172, 522
227, 228, 231, 250, 252, 254, 262, 304,
331, 346, 358, 361, 362, 368, 381,
у 197, 282, 473, 486, 539, 540
438, 446, 452, 456, 458, 493, 504, 511,
уа 539
512, 540, 543, 557, 560, 587
уағда 460
ұран 543
уайым 101, 277, 329, 335, 336, 455, 539
ұран-сүрен 543
уаңай 539
ұрғашы 517
уақьгг 82, 119, 133, 251, 478, 539, 556
уақьггсы- 555
ұрла- 121, 182, 357, 379, 400
уасыл 539
ұрт 136, 159, 543
ұртта- 318, 327, 543
уәде 365, 460, 539
ұрттам 135
уәделі 539
уэлі 282
ұртты 543
ұру-бару 544
удай 535, 582
ұршыкітай 544
ула- 539
улан- 305
ұры 106, 314, 455, 544
улы 539
ұрьгң 158, 319
у-шу 539
ұрым 542
ұрын 507, 544
уыз 24, 67, 191, 337, 539, 540
уыздай 539
ұрын- 69, 189, 268, 303, 502
ұрыныс 465
уық 539, 548, 549, 550
уылжы- 539, 584
ұсқын 475, 544
ұса- 359
уыс 73, 132, 136, 351, 540
уыеты 540
ұста 21, 516, 533, 544
ұста- 25, 33, 46, 49, 54, 57, 61, 65, 68, 80,
уыт 256, 470
111, 115, 152, 156, 157, 160, 171, 173,
удай 159, 584
182, 206, 216, 222, 223, 224, 233, 237,
243, 246, 264, 267, 280, 298, 311, 346,
ұғым 541
351, 357, 359, 384, 402, 418, 420, 428,
ұжмаң 459
442, 443, 448, 449, 460, 462, 468, 473,
ұза- 157, 282
479, 481, 491, 508, 509, 517, 519, 521,
ұзаң 290, 308, 415, 527, 541
527, 530, 531, 535, 538, 540, 544, 550,
ұэақтай 541
560
ұэақты 527
ұэар- 218, 272, 348
ұстара 187, 396, 544
ұстарасыз 396
ұзат- 370, 509, 541
үсгарт- 534
ұзын 285, 290, 348, 366, 541 .
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ұсын- 122, 394
ұсыным 345
ұт- 109, 201
ұтырлас- 544
ұтырлы 544
ұтыс 55
ұш 74, 77, 259, 346, 402, 531, 534, 535,
536, 571
ұш- 16, 39, 50, 53, 54, 88, 90, 102, 112, 147,
184, 185, 187, 188, 195, 197, 207, 209,
210, 214, 217, 229, 235, 254, 268, 272,
275, 277, 289, 310, 314, 343, 349, 353,
359, 364, 367, 374, 396, 414, 416, 442,
443, 471, 472, 510, 520, 521, 544, 545,
547, 551, 569
ұша 544
ұшан 544
ұшан-дария 544
ұшар 544
ұшңын 545
ұшпақ 459
ұшты 143, 159, 468
ұшты-күйлі 545
ұшпы-күйім 545
үштық 545
үшьщ 545
ұшььңиыр 545
ұшыңсыз 30
ұшын- 170
ұшынан 76, 77
ұшып-қон- 545
ұшыра- 43, 107, 174, 177, 222, 243, 253,
268, 303, 330, 337, 353, 368, 376, 474,
489, 570
ұя 184, 259, 290, 386, 545, 547
ұяла- 251, 266, 341
үялы 545
ұят 51, 117, 433, 545
^Ү§ішіі-түбіслі 546
ҮДДа 546
үдде 546
үдере 546
үз- 48, 58, 111, 115, 116, 127, 183, 186,
208, 210, 218, 225, 235, 247, 285,
328, 329, 345, 346, 364, 426, 434,
442, 501, 520, 533,546, 550, 569,
582
үздік 346
үздік- 48
үзеңгі 546
үзеңгілес 546
үзіік 549
үзім 136
үзіп-жұлып 546
үй 54, 102, 113, 125, 141, 298, 304,
349, 351, 355, 369, 378, 427, 504,
510, 546, 547, 548, 549, 550
үй 406
үйдей 550
үйезде- 517
үйек 27, 201
үйлен- 507
үйлес- 280
үйлі 329
үйлі-баранды 559
үйме-жүйме 646
үймеле- 263
үйрек 37, 320, 547

196,
286,
437,
576,

329,
509,

үйректей 546
үйрен- 122, 172, 259, 343, 361, 547
үйреншік 547
үйрет- 28, 375
үйсіз 546
үйт- 526
үйір 12, 16, 235, 375, 516, 541, 547, 548
үйір- 71, 129, 276, 313, 544, 575
үйірсек 516, 547
үйіт- 407, 547
үй-іші 546
үк- 583
үкі 157, 167
үкім 35, 548
үл 427
үлгі 433
үлде 548
үлес 443
үлкен 193, 206, 342, 398, 509, 548
үлпек 550
үмбет 357
үміт 48, 197, 296, 497, 533, 550
үмітсіз 550
үмітсіздік 550
үмітті 444
үн 69, 141, 473, 550, 551
үнде- 550
үнем 550
үңгір 516
үнжорға 550
үңіл- 58
үңірей- 280, 420
үр 551
үр- 64, 68, 69, 70, 292, 295, 518, 551, 556
үрдіс 551
үрей 351
үрит 518, 551
үрле- 423
үркін 551
үрпөк 551
урпи- 196, 238, 512
үрік- 328, 517, 547, 551
үрім 542
үрім-бұтаң 551
үскірік 23
үстем 87, 389, 551
үсті 27, 51, 54, 61, 72, 74, 79, 83, 105, 144,
198, 203, 218, 287, 288, 304, 310, 341,
373, 408, 432, 443, 478, 512, 517, 526,
551, 554
үсті-басы 551
үстіңгі 54
үш 13, 164, 375, 419, 424, 485, 547, 551,
552
үшін 293
фәни 553
ферғауын 553
фида 553
хабар 39, 71, 337, 472, 541, 554
хабардар 554
хақ 249, 356, 554
хал 83, 397, 398, 554
халық 54, 129, 161, 322
хая 85, 137, 416, 427, 554, 555
і,ханнан-қаперсіз 555
!ханша 137
харап 555
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хал 555
хасіл 555
хат 149, 489, 534, 555
хаттай 175
хау 518
хауа 11
хауал 555
хауіп 336
хауіп-қатер 101
хиуадай 555
хор 137
хош 276, 555
хош-есен 555
Ьаит 518
шабалаң 556
шабан 312, 556
шабан-шалағай 556
шабдар 556
шабу 556
шабуыл 556
шабын- 515
шабыр 33
шабыс 511, 556
шабыт 556
шағыл 556
шағыс- 160
іпадымнан 556
шай 24, 366, 490, 556
шай- 217, 527
шай 21
шайдай 53, 542, 556
шайқа- 42, 91, 103, 146, 152, 200, 272, 306,
368, 397, 470, 503, 504, 516, 542, 543,
556
шайлық- 217, 281
шайна- 68, 94, 373, 536, 538, 557
шайнам 28, 136
шайпау 400, 557
шай-су 557
шайтан 44, 230, 251, 342, 449, 550, 557
шайы 550
шаң 69, 148, 153, 159, 191, 228, 251, 326,
339, 350, 455, 529, 557
шак- 90, 160, 225, 228, 388, 395, 396, 397,
447, 463, 469, 498, 569, 582
шака 371
шақат 444
шақпа 557
шакіііак; 557
шақта- 284
шаңшадай 99, 557
шақыр- 14, 51, 52, 74, 184, 189, 222, 304,
306, 382, 392, 403, 441, 494, 507, 543
шал- 15, 21, 25, 27, 39, 79, 103, 118, 120,
206, 254, 259, 265, 292, 297, 299, 300,
338, 339, 359, 361, 365, 368, 372, 375,
376, 442, 451, 465, 473, 506, 536, 562,
578, 584
шала 122, 423, 437, 557
шалай 556
шала-жансар 557
шалбар 557
шалғын 269
шалдық- 69
шалдыр- 61, 77
шалқай- 558
шалңақта 126

шалқар 18, 53
шалқасынан 557, 559
Шалқұйрың 516
шалқы- 90, 152, 281, 558
шалық- 558
шалыс 77, 236, 558
шам 558
шама 397, 558
шамдай 176
шам-шырақ 110, 261, 558
шамшырақтай 558
шанақ 79
шаншу 558
шаншудай 558
шаншы- 331, 395, 409, 498, 555, 558
шаншым 331
шаң 77, 379, 434, 471, 516, 558, 562
шаңңай 490
шаңқан 517
шаңқылда 473
шаңсыз 49
шаңырақ 329, 359, 539, 548, 549, 550, 558,
559
шаңырақтай 259
шап 556
шап 559
шап- 16, 39, 45, 60, 62, 63, 93, 97, 106, 124,
161, 181, 228, 280, 281, 289, 304, 320,
334, 335, 341, 379, 390, 396, 403, 404,
405, 442, 449, 491, 516, 517, 527, 549,
556, 557, 559, 561, 579, 581
шапағат 559
шалақ 493, 559
шапан 60, 320, 329, 507, 559
шашіа-шап 559
шаптырым 62, 364, 482, 487
шапхат 444
шалыраш 424
шар 126, 200, 560, 561
шара 18, 19, 40, 158, 259, 407, 516, 559
шарадай 99, 259, 557
шарайна 550
шарана 559
шарапат 177, 559
шариғат 560
шарқ 560
шарқы: білім иіарцы 132
шарла- 200, 500
шарпу 558
шарт 59, 110, 560, 561, 567
шарта 560
шартарап 459
шаруа 150, 329 561
шарша- 174
шаршы 561
шат 312, 561
шат- 104, 561
шатақ 182, 338, 561
шатас- 104
шатпак, 561
шатына- 265
шатыр 290
шатыс 477
шау 560
шаш 150, 332, 342, 415, 508, 510, 512, 561,
562
шаш- 9, 16, 29, 66, 83, 163, 189, 195, 223,
229, 230, 262, 282, 289, 303, 318, 329,
335, 337, 382, 386, 404, 409, 415, 463,
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470, 482, 509, 524, 543, 559, 562, 574
шаша 562
шауқар 517
шашақ 561
шашау 562
шашбау 562
шашу 366, 509, 519, 562
шашты 38, 87
шашыратқы 562
шаян 562
шәйіс- 212
шәлкем-шалыс 562
шәлвес 400
шәргез 562
шәріп 203
шәу 562
шәулі 375
шеге 507, 563
шегіртке 563
шегірткедей 287
шежіре 563
шейін 582
шек 285, 563
шек- 15, 16, 74, 80, 109, 152, 188, 198, 226,
228, 229, 246, 307, 320, 335, 336, 369,
411, 452, 510, 523, 574
шеке 310, 372, 563
шекзм 463, 563
шекенеле- 563
шекердей 93
шекпен 329, 559, 564
шек-сіле 563
шекшек 514, 518
шек-шек 220
шекіс- 166
шел 255, 261, 263, 563,
шелді 27
шелек 19, 27, 315, 515
шелектей 385, 516, 524
шелпек 384
шемен 563
шен 564, 571
шенгел 318
шенді 564
шеңбер 564
шеңбірек 331
шеңгел 315, 364
шеп 13, 564
шер 271, 281, 361, 395, 564
шерлі 564
шерменде 564
шерт- 84, 205, 217, 387, 481, 563, 564, 565
шертпек 565
шеру 565
шер-шемен 564
шет 36, 50, 339, 432, 565
шеткі 563
шет-пұшпақта- 565
шетін 565
шеш- 110, 112, 145, 456, 487, 534, 565, 566
шеше 296, 425, 500
шешей 51, 178
шешек 33, 270, 369, 561, 565
шешектей 330
шешен 174, 272, 471, 505
шешу 565
ши 549, 566
шидей 393
шие 68, 119, 566
шиедей 68, 118

шиеле- 566
шиелі 566
игаенде- 566
шиеттей 566
ышкі 524, 566
шиңан 536, 566
игиңандай 119
шиқылдаң 270
шшіа 181, 566
шипалы 566
шира- 224
ширек 566
ширьіқ- 566
шиьіршық 566
шой 566
шойыл- 112
шойын 566, 567
шойырыл- 112
шоқ 38, 179, 458, 532, 536, 556, 559, 566
іпоқпар 15, 346, 566
шоңтай 253
шоңтық 567
шоқша 567
шоқы- 159, 240, 314, 522
шоңын- 422, 567
шоқыр 329
шол- 253
шола 129
шолаң 16, 33, 171, 567
шолаң 27
шолпан 167, 220, 567
шом- 339, 411, 515
шомыл- 328
шонданай 567
шоңңай- 114
шопан 514
шопаң 567
шор 567
шора 165
шорқақ 466
шорт 567
шортан 338
шот 567
шошқа 567
шошы- 148, 188, 217, 532
шошырлық 184
шөгел 375
шөгір 460, 485
шөк- 74, 288, 289, 519, 567
шөкім 136
шөл 247, 567
шөлде 80
шөлке 61
шөлмек 399, 567
шөмей 286
шөміш 567
шөміште- 335
шөңге 243, 460, 485, 567
шөп 10, 68, 97, 129, 214, 340, 341, 354, 377,
455, 489, 495, 517, 520, 567
шөре-шөре 518, 568
шөрей-шөрей 518
шу 424, 539
шу 568
шуақ 384
шуда 432, 515, 568
шула- 126, 336, 341, 360, 541, 542
шулы 62
шуылда- 517
шұбалаңқы 568
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шұбар 243, 497, 516, 517, 568, 571
шұбат 515
шұбат- 582
шұбьгр- 67, 542
шұбьгрынды 26
шұға 55
шұқы- 133, 201, 254, 330, 403, 538
шұқыр 180, 196
шұлғау 273
шұлгы 58, 104
шұнаң 23, 354, 372, 479, 568
шұрайлы 358, 568
шұрқ 568
шұ-рқан 568
шұрқыра- 517
шүберек 187, 545
шүберектей 353
шүй 568
шүйгі 470
шүйгін 461, 473, 568
шүйде 568
шүйке 568
шүйлік- 568 /
шүйік 569
шүйіл- 568
шүйінші 361
шүйір- 165, 396, 492
шүйіркелес- 569
шү.кір 94, 569
шүікірана 569
шүкірлік 36, 569
шүлен 569
шүмекте- 569
шүңейт 569
шүңірек 569
шүіпірле- 569
шүу 518
шыбжың 569
шыбық 137, 498, 569
шыбыя 263, 330, 366, 388, 463, 498, 510
569, 570
шыбындай 187
шыбыш 570
Шығайбай 570
шығаір 427
шығасы 570
шығын 54, 570
шығыс 64
шыда 105, 119. 351, 500
шыдам 146, 446, 486, 512, 513
шыдас 570
шыж-быж 570
шыжғыр- 21
шыжы- 53
шыжыңда 570
шыц- 13, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 33, 34, 35,
38, 42, 43, 48, 54, 55, 56, 57, 60, 62,
65, 66, 67 69, 70, 74, 75, 79, 80, 82, 83,
84, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 99, 101,
102, 103, 107, 111, 113, 115, 117,
118, 120, 128, 130, 131, 134, 142, 143,
144, 147, 151, 153, 155, 157, 158, 162,
165, 168, 169, 171, 172, 177, 179, 180,
182, 185, 186, 187, 190, 194, 195, 196,
198, 199, 204, 206, 211, 212, 214, 216,
217, 221, 231, 236, 237, 238, 239, 241,
245, 250, 254, 259, 262, 264, 265, 270,
275, 282, 283, 284, 285, 287, 289, 293,
297, 300, 307, 318, 320, 321, 329, 333,

338, 341, 343, 348, 359, 360, 363, 376,
379, 386, 387, 389, 391, 392, 397, 400,
412, 413, 417, 422, 423, 424, 438, 440,
441, 444, 446, 448, 449, 457, 459, 460,
461, 464, 468, 469, 470, 472, 473,
475, 476, 479, 481, 482, 483, 489, 490,
493, 495, 497, 498, 503, 505, 510, 512,
516, 517, 518, 523, 524, 525, 529, 530,
531, 536, 537, 538, 540, 542, 545, 546,
547, 551, 558, 559, 560, 561, 562, 564,
565, 566, 570, 571, 572, 574, 576, 578,
579, 580, 582, 584, 586
шық 570
шылау 570, 573
шылбыр 159, 571
шылңы- 571
шылп 116
шьшалаң 571
шымбай 571
шымылдық 39, 547, 550, 571
шымыр 571
шымырла- 348, 358, 512, 522
шымша 571
шымшы 118
шым-шым 571
шымшымда- 571
шымыр 571
шын 438
шынашақ 571, 586
шьгндай 438
шындың 75, 103
шынжыр 568
шынжырлы 571
шынтақ 550
шыны 571
шың 571
шың- 575
шыңғыр- 52, 219
шыңдай 25
шыңылтыр 568
шып-шырға 571
шыр 152, 316, 571, 572
шыра 535
шырадай 264
шырай 201, 222, 571, 572
шырайлы 372
шырақ 19, 64, 307, 376, 463, 571, 572
шырақтай 516
шырға 375, 572
шырғай 104
шырғалаң 572
шырдай 572
шырқ 572
шьтрқау 572
шырма- 79, 339
шырмау- 102, 572
шырпы 498, 569
шырт 572.
шыр-шыр 572
шырық 104
шырылда- 506
шырым 254
шырын 93, 572
шырыштай 572
шыт-301
шыт 371
шытына- 573
шытырман 57S
шік 39, 289
шікәра 296

— 6 9 9—

шіл 573
шілгір 293, 573
шілде 64, 377, 573
шілдік 463
шілдіхана 507, 573
шілтен 139, 573
шіміркен- 522
шімірік- 114, 116, 573
шіркеу 115, 117, 118, 573
шіркін 543
шірі- 165, 499, 573, 580, 586
ығай 574
ығьір 153, 574
ыдыра- 160
ыдыс 355
ыза 574
ызғар 379, 574
ызғы- 674
ық 574
ықылас 109, 281, 574
ыңылас-ілтипат 275
ықылық 575
ьщылым 202, 575
ылау 516
ым 575
ьщ-жым 575
ымыра 575
ымырт 334, 575
ындын 575
ынжық 575
ынта 574
ынтызар 575
ынтың 575
ьінтымақ 575
ың 575
ыңғай 480, 575
ыңк; 576
ың қыл -сьіңқыл 576
ыңқыт- 576
ыңыран- 72
ыңыршаң 576
ыңыршык, 21
ырғайдай 120, 393
ырғаң 375
ырғылжың 239
ырғын 239
ыржалаң 576
ыржаң 576
ыржың 239
ырза 444
ыршы- 341, 576
ырық 576
ырылда- 508
ырым 576
ырымды 441
ырың-жырың 576
ырыс 177, 576
ыскыр- 17, 219, 414, 538
ыстың 91, 209, 221, 246, 253, 472, 573,
576, 577
ыстың-суық 576, 577
ысырап 577
із 63, 97, 222, 327, 448, 455, 578
ізде- 40, 45, 263, 378, 385, 426, 441, 444,
502, 507, 541, 555, 564, 579
ізет 578
із-түз 578
іл- 10, 66, 70, 206, 214, 254, 255. 263, 265,

274, 293, 297, 309, 331, 348, 359, 360,
366, 373, 381, 392, 397, 442, 452, 494,
502, 507, 541, 555, 564, 579
ілгері 286, 293, 578
ілес- 152, 206, 261, 286, 516, 558
ілми- 236
ілтипат 578
ілу 508
ілуде 578
ілік- 70, 254, 268, 337, 465, 530, 564, 579
іліікті 178
ілік-шатьгс 579
ілініп-салынды 579
ілініп-салынып 579
ілініс 579
іліп-қақпай 579
ін 221, 530, 579
інген 514, 515
інгендей 120
інгенше 514
індін 575
іні 10, 510
іңкөр 579
іңір 372, 579
ірбіт 579
ірге 161, 549, 550, 579, 580
іргелі 580
іре- 465, 580
іркіт 237
ірі 470
ірі- 580, 584
ірің 188, 194, 582
іріткі 580
іс 36, 81, 101, 123, 132, 166, 210, 245, 339,
340, 361, 415, 436, 465, 539, 550, 579,
580, 581
іс- 126, 131, 294, 491
ісек 517
іокак 446
ісмер 581
істе- 10, 39, 72, 170, 177, 339, 347, 349,
362, 413, 415, 495, 581
істес 581
істі 581
іш 84, 120, 155, 162, 230, 250, 282, 342,
367, 393, 416, 424, 431, 481, 524, 551,
556, 582, 583, 584, 585, 586, 587
іш- 19, 26, 27, 36, 41, 42, 55, 57, 64, 109,
122, 130, 167, 171, 192, 194, 197, 215,
219, 230, 237, 243, 247, 275, 305, 317,
318, 356, 362, 406, 427, 473, 486, 503,
516, 540 543, 556, 577, 582, 583
ітпі 12, 96, 134, 137, 153, 368
ішеж 137, 271, 576, 582
ішөк-қарын 68, 582
ішек-сіле 582
ішектей 75, 384, 582
ішөкшө 75
ішкен-жеген 582
ішкі 453, 505, 583
ішкілік 583
ііппей-жемей 583
іштей 584
ішусіз 583
ішшай 584
іші-бауыр 584, 585
ішік 510
ішіп-же 198, 253
я 156, 588

СӨЗДІКТІ БАСПАҒА ӨТКІЗГЕН СОҢ ЖИНАЛҒАН
ФРАЗАЛАР ТІЗБЕСІ
АБЖЫЛАНДАЙ ЫСҚЫРЫП («Абжыландай» дегеннің ваб» бөлегі араб-парсы тілінде — су).
АБЫЗ ҢОБЫЗЫН ТАРТТЫ
АҒЫЛ-ТЕГІЛ БОЛДЫ
АҒЫН СУДА АРАМ ЖОҢ Аңқан судыц
тазалығы туралы айтылып тұр.
АДАМ АЛАСЫ ППІНДЕ, МАЛ АЛАСЫ
СЫРТЫНДА
АДАМ КЕЙІНГІНІ КӨРІП ҢАРТАЯДЫ
АДАМ ЕМЕССЩ, ИТСІҢ! қ а р г ы с .
АДАМ ҚҮРСАҒЫНАН АРЫҢТАМАЙДЫ,
ҚҰЛАҒЫНАН АРЫҢТАЙДЫ
АДАМСЫНЬШ ҢАЛЬШСЫҢ
АДЫРЫНДА АРҢАР КӨП, АДАМЫНДА
ДАРҚАН КӨП
АЖАЛ АЙДАП ЖҮР ЕКЕН
АЖАЛСЫЗ БЕНДЕ ЖОҢ
АЖАЛЫ ЖЕТКЕН АУЫРМАЙ ӨЛЕДІ
АЗАБЫ ӨТТІ
АЗАНСЫЗ МОЛДА БОЛСА ДА, ҢАЗАНСЫЗ ҢАТЫН БОЛМАЙДЫ
АЗАР БОЛҒАНДА [БОЛСА] ©ТШТІБОЛМАСА
АЗА САЛДЫ Айқай, сүрен салды. Бағана
келген асңа қайта салды,— хан Ңарабай жау алды,— деп, Суым бар деп,
барды да аза салды (ҢКБС).
АЗБАРАЙ [-Ы] Ң¥ДАЙ [Ң¥ДАЙ ¥РСЫН]
АЗ БОЛСА ДА МӘЗ БОЛСЫН
АЗ ДА БОЛСА КӨПТЕЙ КӨР
АЗДЫРЫП-ТОЗДЫРЫП ЖІБЕРДІ
АЗУЫН АЙҒА ЖАНЫҒАН
АЗЫНАҒАН АЙҒЫР
АЙҒА ҢОЛЫ ЖЕТКЕНДЕЙ Жетісіп, болып-толып отырған адам туралы айтылады.
АЙҒЫР ҢАРАҒАН БИЕ
АЙДАҒАНЫ ЕКІ [Б1Р] ЕШКІ, ЫСҢЫРЫҒЫ ЖЕР ЖАРАДЫ
АЙ ДАЛАҒА КЕТТІ ПІашылды, рәсуа болды.
АЙДЫҢ, КҮННІҢ АМАНЫНДА
АЙ ЖҮР, ЖЫЛ ЖҮР, АМАН ЖҮР
АЙ ҚАРАҢҒЫСЫНДА
АЙЛАСЫ ЖОҢ
АЙ МЕН КҮНДЕЙ ОРТАҚ

АЙНЫП ҢАЛДЫ [КЕТТІ, ОТЫР, ЖҮР,
Т¥Р...]
АЙПАП-ЖАЙПАП ОТЫР
АЙТА ЖҮР
АЙТҢАН ЖЕРДЕН [УЭДЕДЕН] ШЫҚТЫ
АЙТҢАНЫҢ КЕЛСІН!
АЙ ТОЛҒАНЫН БІЛМЕЙДІ, ЖІГІТ БОЛҒАНЫН БІЛМЕЙДІ
АЙ Т¥ЯҢ Жылцы малы.
АЙТЫП ІСТЕГЕН ҮРЛЫҢТЫҢ [1СТЩ]
АЙЫБЫ ЖОҢ
АЙЫБЫ АШЫЛДЫ © АЙЫБЫН МОЙНЫНА ҢОЙДЫ
АЙЫ ЖЕТПЕГЕН БАЛА Шала туған бала.
АЙЫП-АНЖЫСЫН ТӨЛЕДІ
АҢ БАТАСЫН АЛДЫ
АҢ ЖУЫП АРУЛАДЫ © АРУЛАП ЖУДЫ
АҢ ИТ, ДАРА ИТ — БӘРІ БІР ИТ
АҚ КӨКІРЕК
АҢ КӨҢІЛДІНЩ АТЫ АРЫМАЙДЫ, ТО
НЫ ТОЗБАЙДЫ
АҢҢА Ң¥ДАЙ ЖАҢ к ө н е.
АҚШАМ ЖАМЫРАРАНДА © АҢТАМАҢ
НАМАЗДІГЕР
АҢШАСЫ БАРДЫҢ ҢОЛЫ ОЙНАЙДЫ,
АҢШАСЫ ЖОҢТЫҢ КӨЗІ ОЙНАЙ
ДЫ (Қырғызша: «пулу бардын оозу
чайнайт, пулу жоктун көзү жайнайт»),
АҢЫЛЫ АЗДЫҢ АЗАБЫ КӨП
АҢЫЛЫНАН АДАСТЫ
АҢЫРҒЫ СӨЗ
АҢЫРЕТІН ЖАСТАНДЫ Өлді. дүние
салды. Ңарабай ацыретін жастаныпты, Мекенің тарапына бастаныпты
ЩКБС).
АҢЫР ЗАМАН ТУҒЫЗЫП, БҮЛІК САЛ
ДЫ
АЛАЖАҒЫМ КЕТСЕ ДЕ, АЙТАЖАҒЫМ
КЕТПЕСІН д и а л. (ҢТДМ).
АЛАҢАНДАЙ ЖЕР
АЛАМАН БӘЙГЕ
АЛ, БӨЖЕК КЕЛЕДІ! Кішкене баланы
цорцытарда айтылған.
АЛДА-ЖАЛДА КӨНБЕСЕҢ...
АЛДА-ЖАЛДАМЕН ӘРЕҢ ДЕГЕНДЕ Ң¥ТЫЛДЫМ
АЛДЫМЕН ДЕН САУЛЫҢ, СОДАН КЕЙІН
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АҢ ЖАУЛЫҢ ОДАН КЕЙІН ОН САУЛЫҚ
АЛДЫҢДЫ БАЛА, АРТЫҢДЫ МАЛ БАССЫН! а л ғ ы с. Үбірлі-шүбірлі бол,
бай бол.
АЛДЫРАР МА ЕДІ? «Мен мықты болсам,
мысыңқа алдырар ма едім» депті тышқан (ҢЕ).
АЛТЫ ҢАТЫН АЗАҒА БАРСА [КЕЛСЕ],
ӘРҢАИСЫСЫ ӨЗ М¥ҢЫН АЙТАДЫ
АЛЫСТАҒЫ ӘУЛИЕДЕН ЖАҚЫНДАҒЫ
МАШАЙЫҢ АРТЫҢ к ө н е . (Қырғызша: «алыстағы олуядан, жакындағы машайық артык». «Машайың»—
абыз, қарт кісі мағынасындағы араб
сөзі. «Бәледен машайық ңашқан»
сияқты фраза да осыдан келіп шыққан).
АҢҒАЛАҢТАЙ-АҢҒАЛАҚТАЙ ЕКІ Ң¥ДЫҚ
АПЫРАЙ ДЕСЕЙШІ
АРАҒА САЛДЫ
АРАМДЫҢТЫ АДАЛДЫҢ ЖЕҢЕДІ ЖАМАНДЫҢТЫ АМАНДЫҢ ЖЕҢЕДІ
АҚ ҢОЙЫМНЫҢ АСЫҒЫ БОЛСАҢ, АҢ
СӨЙЛЕ к ө н е . (Қырғызша: «Ак коюмдун ашыгы ак айт». Бұрынғы кезде асың иіріп алшы, тауңа оңқа (не
омпа) тұруына қарай аяң айту салты
болған).
АҢ НЕКЕЛЕДІ Некесін циды. Ңозыкені
көмелік таза жуып, Ац некелеп, Баянның өзін алсаң (ҢКБС).
АҢСАҢ ҢОЙ ТҮСТЕН КЕЙІН МАҢЫРАЙДЫ
АҢ САУЫТТЫҢ ЖАҒАСЫ БАР, ЖЕҢІ
ЖОҢ; ҢАС ЖАҚСЫНЫҢ АШУЫ
БАР, КЕГІ ЖОҢ Ізгі адамныц жацсы
мінезі (өитенділік, кастандығьі болмауы) айтылып тұр.
АҚ СҮТІ АРУЛАНБАЙ кө н е. Бұл жерде
«ана ақ сүтімді кешпеймін» деген мағынада. (Бұл мағынаны Е. Жұбанов
екіұшты дейді: «аруланбай» тұлғасы
осы жерде айңын емес деген пікірді
айтады).
АҢ СҮТІМДІ АСПАНҒА САУАМЫН (Ңырғызша: «Эмчегим сүтүн ак кылам).
АҢТЫҒЫНА КӨЗІ ЖЕТТІ
АҢТЫ-ҢАРАСЫНА КӨЗІН ЖЕТКІЗДІ
АҢТЫҢ СӨЗІН АЙТТЫ Өлер алдьіндағы
соцғы өсиетін, арызын айтты.
АҢІІІА ЖҮЗ, ОЙМАҚ АУЫЗ
АҢШАМ НАМАЗЫ
АРАМ ТЕРІ ІИЫҢТЫ
АРҒЫМАҢ АТ АЙНАЛЫП ҢАЗЫҒЫНА
ЖЫҒЫЛАР
АРТЫҢ ҢЫЛАМ ДЕП, ТЫРТЫҢ ҢЫЛДЫ
АРТЫН БАЙҚАП ЖҮРДІ
АРТЫ СӨЗ БОЛАДЫ Арты жацсылыцца
апармайды.
АРЫҚ АЙТЫП, СЕМІЗ НІЫҚ
АРЫҢ АТҢА ҢАМШЫ АУЫР
АРЫҢ-Т¥РАҢ [Т¥РЫҢ] МАЛ
АРЫҢНЫҢ АЙНАЛАДАҒЫ АЙЫЛЫН
ТАРТ (ҢКБС).
АСПАНҒА [КОККЕ] КӨТЕРЕ МАҢТАДЫ
АСПАНЫН ТАСТАП ЖІБЕРСЕ ДЕ!
АССАЛАУМАҒАЛЕЙКУМ!
УАЛАЙКҮ-

МІССӘЛАМ к ө н е. Арабша сәлемдесу: (Сізге) тыныштыц (аман) болғай!
(Өзіңізге де) соны тілеймін деген
үғымда.
АСУЛЫ ҢАЗАН АСУЫМЕН [АСЫЛУЫМЕН] ҢАЛДЫ
АСЫ БОЛДЫ © АСТАМШЫЛЫҚ ЖАСАДЫ
АТАДАН ¥Л ТУСА ИГІ ЕДІ
АТ А ЖОЛЫ — ЕЛ ЖӨРЕЛІГІ
АТАН ТҮЙЕШЕ КЕРІ ТАРТЫП
АТАҢА НЕКЕС ң а р г ы с . Атаңа нэлет
деген мағынада.
АТАП АЙТҢАНДА
АТ Б А СЫНДАЙ АЛТЫН БЕРСЕ ДЕ
АТҢА ЖАЙДАҚ МІНГІЗДІ
АТ ҢҮЙРЫҒЫ ЖЕТТІ ¥зац жүріп жетті.
Мінді де күреңшені кетті дейді, жылында ат цүйрығы жетті дейді
(ҢКБС).
AT ҢЫЗЫЛ МАЙ ВОЛДЫ
АТ САУЫРЫН САЛДЫ Жолаушылап Ke
rin цалды.
АТ-ТОН АЙЫБЫН ТӨЛЕДІ
АУЗЫ ЖАРЫМАДЫ
АУЗЫМЫЗ ҢЫСТА ҢЫЗЫЛҒА, ЖАЗДА
АҢҢА ЖАРЫМАДЫ [ТИМЕД1]
АУЗЫНА ҢАРА ҢАН ТОЛСЫН! қ а р ғ ы с
АУЗЫН АЛДЫ
АУЗЫН АҢҢИТЫП КЕТТІ
АУЗЫН АШСА ЖҮРЕГІ КӨРІНДІ Ац
жарцын, цайырымды деген мағынада
айтылып тұр. Аңқылдаған ақ көңіл
ел боламын — аузын ашса жүрегі
көрінетін (С. Ж.).
АУЗЫНЫҢ ЖЕЛІН АЯЙДЫ Бір ауыз
сөзін аяйды.
АУЗЫҢА МАЙ, АЙТҢАНЫҢ КЕЛСІН!
АУМИН ДЕП ҢОЛ ЖАЙДЫ
АУРУҒА ШИПА БОЛСЫН!
АУРУ-СЫРҢАУДАН ҢАҒАССЫҢ БА?
С ә л е м д е с у . Деніңіз сау ма, кеселден амансыз ба?
АШНАЛЫҢ ҢЫЛДЫ
АШЫҚ АЙТЫП, АҚ СӨЙЛЕ
АЯҒЫ ЖЕҢІЛ [ҢАЙЫРЛЫ] БОЛСЫН!
АЯҒЫҢДЫ БАСУШЫ БОЛМА [БАСПА]
АЯҒЫН ШАЛЫС БАСТЫ
АЯҢ БОСАТАР
АЯҢ-ҚОЛЫҢ АМАН БА? С ә л е м д е с у .
Э[ШУ] ДЕГЕНДЕ © Ә ДЕГЕНДЕ-АҢ
ӘБДЕСТЕСІ [АБДЕСТЕС1] ҢОЛЫНДА
(«Әбдэсэ» иранша — құман).
ӘЗІРЕЙІЛДЕЙ КӨРЕДІ Жаны жаңтыр*майды.
ӘЙДӘЙТ [АЙДАЙТ] ДЕРСІН!
ӘЙЕЛ ЖОЛЫ ЖІҢІШКЕ к ө н е.
ӘЙ-ШӘЙ ДЕСКЕНІМІЗ ЖОҢ Ренжіспеу
мағынасында.
ӘКЕ-КӨКЕ ДЕП ЖАЛЫНДЫ
ӘКЕМ ШОТЫ ШАПҢАН САЙЫН ӨРЛЕЙДІ © ӘКЕМНІҢ ШОТЫ АСА-АСА
ТИЕДІ
ӘКЕ-КӨКЕ [ӘКЕТАЙ-КӨКЕТАЙ] ДЕП
ЖАЛЫНДЫ
ӘЛДЕҢАНДАЙ БОЛЫП КЕТСЕ Жазатайым болып кетсе.
ӘЛҚАМДЫДАН БАСҚАНЫ БІЛМЕЙДІ
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ӘЛПЕТІ [ҮСҢЫНЫ] Ж АМАН
ӘПЕРГЕН ҮШПАҒЫ ҢАИСЫ, АҚ ЖОЛТАЙЫ ҢАЙСЫ? к ө н е .
ӘРЕКЕТІ КӨП, БЕРЕКЕТІ ЖОҢ
ӘРЕҢ [ЭЗЕР-МЕЗЕР] ДЕГЕНДЕ
ЭР КЕУДЕДЕ [КЭЛЛАДА] БІР ҚИЯЛ
ӘРУАҚҢА СЫИЫНДЫ
ӘРУАҚҢА ШЕТ БОЛМА
ӘРУАҚ ҚОНҒАН АДАМ
ӘРІ АЙТТЫМ, БЕРІ АЙТТЫМ
ӘРІ ЖЫҒЫЛ ДЕСЕҢ, БЕРІ ЖЫҒЫЛАДЫ
ӘРІ КЕТКЕНДЕ
БАҒЫ ЖОҢҚА ТАРЫ ЖОҚ
БАДАМДАЙ ҢОҢЫР
БАЖАЙЫНА КЕЛТІРДІ д и а л. Жүмысты орындады (ДУГ).
БАЗАРДЫҢ БАҒАСЫН АСЫРДЫ
БАЗ-БАЯҒЫ, БАЯҒЫ, БАЙҚОЖАНЫҢ
ТАЯҒЫ.
БАЙ БОЛҒЫР! к ө н е , т і л е к .
БАЙҢАС БОЛ д іи а л. Сац бол.
БАЙЛАУ АЛДЬІ: Ңашпасңа байлау алады (Ы. Ш.).
БАЙТАЛ БИЕНІҢ БАЛ ҢЫМЫЗЫ
БАЙЫЗ ТАППАДЫ
БАЙЫРҒЫ СӨЗ
БАҢА СИСЕ КӨЛГЕ СЕП
БАҢСАМ, БАҢА ЕКЕН
БАҢ-ТАЛАЙЫҢ АШЫЛСЫН!
БАҢ-ТАЛАЙЫҢНАН КӨР!
БАҚ ШЫРАҒЫН ЖАНДЫРДЫ
БАҢЫЛДЫҢ [САРАҢНЫҢ] БАРЫ КӨГЕРМЕЙДІ, КӨГЕРСЕ ДЕ КӨБЕЙМЕЙДІ
БАЛА — КІСІНІҢ БАУЫР ЕТІ
БАЛАЛЫ ҮЙ — БАЗАР, БАЛАСЫЗ ҮЙ—
[ҢУ] МАЗАР
БАЛАҢ БАЛШЫҢКА БАТСЫН! қ а рг ы с.
БАЛА-ШАРАҢНЫҢ ДЕНДЕРІ САУ МА?
Сәлемдесу.
БАЛТАЙ-ШАЛТАЙЫҢДЫ ҢОЙ
БАЛЫҢШЫ БАЛЫҢШЫНЫ ҢЫРАННАН
КӨРЕДІ («Рыбак рыбака увидит из
далека» дегенді калька түрінде алған
болу керек).
БAMДАТ НАМАЗ
БАРАБАН СОРЫП, ШЫҢ ҚАҢТЫ
БАРАҢ ИТ
БАР БОЛТАНЫ ОСЫ Қолымдағы барым
осы.
БАРД АР АДАМ Үйлі-күйлі адам.
БАРМАҢ БАСТЫ, КӨЗ ҚЫСТЫ
БАРЫП ТУРРАН [ОҢБАРАН...]
БАСАР ЖЕР, БАР АР ТАУЫ ҢАЛМАДЫ
[ЖОҚ]
БАСҚАША АЙТҚАНДА
БАС ТАРТТЫ Қонаща цойдың басын
үсынды.
БАСЫ АУЫРЫП, БАЛТЫРЫ СЫЗДАМАҒАННЫҢ
ҢҮДАЙДА ЖҮМЫСЫ
[ICI] ЖОҢ
БАСЫ БАЙЛАУЛЫ Еркі жоқ кісі.
БАСЫ ДАҢРАЗА БОЛДЫ
БАСЫ ДАУРА ҢАЛДЫ
БАСЫ ҢАНЖЫРАДА КЕТТІ
БАСЫ-ҢАСЫНДА БОЛ
БАСЫМ БАПАНРА КЕТСЕ ДЕ КӨНБЕЙМІН

БАСЫН [БАСЫМЕН] САТТЫ
БАСЫНА БАҚСЫ ОЙНАТПА
БАСЫНА 1C ТҮСТІ
БАСЫН ЖАЛМАДЫ
БАСЫН ӨЛІМГЕ БАЙЛАДЫ
БАСЫҢ АМАН БОЛСЫН!
БАСЫҢДАРЫ БӨРКІҢДЕЙ КОР!
БАСЫҢ КППІРЕЙМЕЙДІ
БАСЫТҢЫРА БАЛ ІШКЕН, СУСЫНЫНА
ТТТАЙ ІШКЕН
БАТА ЖОҚ Назырцау, місе түтпау мағынасында айтылады. Балықта бата
жоц, Итте ата жоқ (Мақал).
БАТАР КҮННІҢ АТАР ТАҢЫ БАР
БАУЫРСАҚ БЕТ
БАУЫР ТАРТТЫ Бүйрегі бүрды.
БАУЫРЫ ЕЗІЛДІ
БӘРЕКЕЛДІ АЙТЫП, ЫРЗА БОЛДЫ
БӘСЕ, СОЛАЙ ДЕ
БЕЙЖАЙ БОЛДЫ
БЕЙМАЛАЛ БОЛ
БЕЙНЕТ [МИХНАТ] ІІІЕКТІ
БЕЙХАЛ БОЛ
БЕКЕР ЖҮРГЕНШЕ, БЕКЕР ІСТЕ
БЕЛІН БЕКЕМ БУДЬ!
БЕРЕКЕ ТАППАРЫР!
БЕРМЕСТІҢ АСЫ ПІСПЕС, ҢАЗАНЫ ОТТАН ТҮСПЕС
БЕСІКТЕН БЕЛІ ШЫРЫСЫМЕН
БЕТ-БЕТШЕ КЕТТІ
ВЕТКЕ [МАҢДАЙҒА] ҰСТАРАН АДА
МЫ © ВЕТКЕ ҮСТАРЫ
БЕТ ҢАРАЗЫН АЛДЫ
БЕТТЕМЕЙ [БЕТІ ҢАЙТЫПІ ҢАЙТТЫ
БЕТТЕРІ ҢАП-ҢАРА БОЛДЫ Абыройы
төгілді, масцара болды. Ел алдында
беттерін цап-цара цылам (I. Ж.).
БЕТТЕСІП СӨЙЛЕСТІ
БЕТІ АҢ АЙРАН ТАРТТЫ д и а л. Беті
цуцыл тартты (ҢТДМ).
БЕТІ АУЛАҚ БОЛСЫН!
БЕТІ-ЖҮЗІНЕ ҢАРАМАДЫ
БЕТІНЕ ЕШКІМ ЖЕЛ БОП ТИМЕГЕН
БЕТІНЕ ЖАН КЕЛМЕГЕН
БЕТІНЕ ПЕНДЕ КЕЛМЕГЕН
БИЕ КӨРМЕГЕН АЙРЫР
БИЛІГІ ЖҮРМЕДІ
БИТ АШУЫН СІРКЕДЕН [ҢАЗ АШУЫН
ТЫРНАДАН] АЛАДЫ
БИТІН СЫРУРА ҚАУҢАРЫ ЖОҢ
БОРЖАМАДАЙ [БОҒЖАМДАЙ, БОРАЖАМДАЙ...] ҢОЛТЫҢТАП Богожамдай цолтыңтап, Қарлыға алый
жөнелді (ҢБ).
БОРЫН БОТАЛЫ ТҮЙЕ ҢЫЛЫП
БОЗ ҢАСҢА АЙТТЫ к о н е . Құрбан шалуга мал атады.
БОЙЫНА БАЛА БІТТІ
БОҚ АУЫЗ СӨЗ АЙТЫП, ИТ ЖЕМЕГЕН
БОҚ ЖЕДІ
БОҚ СӨЗ к ө н е . Түкке алғысыз, былшыл
сөз.
БОЛАР БАЛА БОРЫНАН
БОЛАР ҚҰЛЫН ЖЕЛІДЕ ЖҮЛҢЫНАДЫ,
БОЛАР БАЛА БЕСІКТЕ БҰЛҢЫНАДЫ (Қырғызша: «болор кулун желеде булкуйт, болор бала бешикте булкуйт»).
БОЛАРЫҢДА БОЛЫП ОТ, БОЗ ЖОРҒАДАЙ ЖЕЛІП ОТ
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ДӘМІ ЖОҢ, ТАТУЫ ЖОҚ СӨЗ [ӘҢГІМЕ]
БОПСАҒА ШЫДА
ЗБОРДАҢЫҒА БАЙЛАДЫ Арнай соғъш ДӘРЕТ АЛДЫ д і н и.
ДӘРІ ҢЫЛДЫ: Малы жоқ Ногайлының
үшін семіртті.
беретұғын, Неге дэрі цылайын өңшең
БОСАҒАМЫЗДАН
[ТАБАЛДЬІРЫҒЫмасты (ҢКБС).
МЫЗДАН] АТТАҒАН ЕМЕС
ДӘУ ДЕ БОЛСА
БОСА ДА БОЛМАСА
ДӘУРЕНІ ЖҮРІП Т¥Р
БӨРІ БӨРІК АСТЫНДА
ДЕГЕН, ДЕГЕН, ДЕГЕН ЕКЕН, ДЕГЕНБҰЙЫМТАЙҢДЫ АЙТ
БАЙДЫ ЖЕГЕН ЕКЕН
БҰЙЫРМАҒАН МАЛ [ДҮНИЕ]
БҰҢАНЫҢ ӨЗІ ҢАРТАЙСА ДА, М¥РІІЫ ДЕГЕНДЕЙ-АҢ ҢЫЛЫҚТЫ ҚЫЛДЫҢ
ДЕГЕНІН ІСТЕДІ Дегенінен шыцпады.
ДАРТАЙМАЙДЫ
ДЕМБЕ-ДЕМ КЕЛІП Т¥РДЫ
БҮЛАҢҒА ТҮСКЕН ДҮНИЕ [МАЛ]
ДЕМЕУ ЕТТІ [ТҮТТЫ]
Б¥Л ДҮНИЕДЕН АРМАНСЫЗ ӨТТІ
БҮЙЕН БОҒЫМЕН...
ДЕМІГІП Т¥Р
ДЕҢГЕЙІНЕ ЖЕТТІ [КЕЛД1]
БҮЛІК САЛЫП, ХАРАП ҢЫЛДЫ
БЫЛШЫҒЫН АЛАМ ДЕП, ҢЫЛШЫҒЫН ДЕНІ-ҢАРЫҢ [ҢАРНЫҢ] САУ МА? сәАЛДЫ (ҢЫЛШЫҒЫН АЛАМ ДЕП,
лемдеоу.
ДОДА-ДОДАСЫН ШЫҒАРДЫ
БЫЛШЫҒЫН АЛДЫ)
ДОСҚА КҮЛКІ, ДҰШПА-НҒА ТАБА БОЛБІР АЙТҢАНЫН ЕКІ АЙТТЫ
МА
БІР АЙТҚАНЫН МЫҢ АЙТЫП...
ДҮЗІ ЖАНАТЫН ЕМЕС д и а л. Беті
БІР АТАНЫҢ БАЛАСЫ
цайтатын емес.
БІР АТЫМ НАСЫБАЙДАН ДА КІСІНІҢ
ДҮНИЕНІҢ ТҮБІНЕ ЖЕТПЕЙСІҢ
КӨҢІЛІ ҢАЛАДЫ
ДҮР-ДҮНИЕСІ САЙ ЕКЕН
БІР АУЫЗ СӨЗ АЙТТЫРМАДЫ
БІР ДЕГЕНІМ БІЛЕУ, ЕКІ ДЕГЕНІМ ДЫҢДАЙ АДАМ
ЕГЕУ, ҮШ ДЕГЕНІМ ҮСКІ...
ДЫРДУ ӘҢГІМЕ
БІРДІ БІРГЕ АЙДАП САЛҒАН [ҢАҒЫС- ДШКӘС [ДЫМҚАС] АУРУЫ БАР
ДІН АМАНБЫЗ д и а л.
ТЫРҒАН, ҮШЫҢТЫРҒАН]
БІРДІҢ КЕСІРІ МЫҢҒА, МЫҢНЫҢ КЕ- ДІН МҰСЫЛМАН
ДІТІ БАР
СІРІ ТҮМЕНГЕ
БІРЕУ БОЛСА ДА БІРЕГЕЙ БОЛСЫН
БІРЕУДІҢ ҢАНЖЫҒАСЫНДА ЖҮРЕ АЛ- ЕГІН ТАҢТА БОЛДЫ Бір тегіс, жаппай
өнді. (Бидай т. б. дақыл туралы айтыМАДЫ
лады).
БІРЕУДІҢ ТАУЫҒЫН ЖЕСЕҢ, ҢАЗ
БАЙЛА, МАЛЫЙ ЖЕСЕҢ, ҢЫЗ БАЙ- ЕКЕУІ БІРДЕЙ ЖҮРІП
ЛА Көне заман дағдьісы бойынша ЕКІ АЯҢТЫ ЖАННЫҢ БЭРІ
цызды цалың малға сатудан келіп ЕКІ ДҮНИЕДЕ ЫРЗАСЫҢ ҒОЙ?
ЕКІ ЕНЕНІ КЕЗЕК [ТЕЛ] ЕМДІ
іиыццан мацач.
БІР ЖОЛҒЫ [ЖОЛҒАІ АШУЫҢДЫ БЕР! ЕКІ ДҮНИЕДЕ КӨРГЕНІҢ АЗАП БОЛ
СЫН! ң а р ғ ы с.
БІР ҢАТЫННЫҢ АЙЛАСЫ [MEKEPI]
ЕКІ ҢАЙТЫП КЕЛМЕЙДІ ДҮНИЕ БОҢ
ҢЫРЫҚ ЕСЕККЕ ЖҮК БОЛАР
(ҢКБС).
БІР КҮН БОҚ ЖЕМЕСЕ ИТТІҢ БАСЫ
ЕЛ ЖАТАР МЕЗГІЛДЕ
АУЫРАДЫ
ЕЛ-ЖҰРТ, МАЛ-ЖАН АМАН БА? с а 
БІРЛІК БАР ЖЕРДЕ ТІРЛІК БАР
л е м д е с у.
БІРМЕ-БІР [ЖЕКПЕ-ЖЕК] КЕЛДІ
ЕЛ СҮРАДЫ к ө н е. Ескі дәуір кезіндегі
БІР МҮШЕДЕН ҢАЛМАДЫ
үстем таптыц өктемдігі осылай атаБІР ПАРА
латын.
БІР ТОЙДА ЕКІ ЖАР БОЛМАЙДЫ
БІТЕГЕНЕДЕН СОҢ д и а л. Біраздан соц. ЕЛУ БАСЫ
ЕЛ ІШІ — АЛТЫН БЕСІК
EMI ТАБЫЛМАС Басца ешбір шарасы
ДАБЫСЫ ЖЕР ЖАРАДЫ
болмас деген мағынада. Жаманнан
ДАЙЫМ ДАЯРМЫЗ!
жақсы туса теңі табылмас. ЖақсыДАЙЫНЫ ЖОҢ [ДАЙЫНСЫЗ] АДАМ
дан жаман туса емі табылмас (Ма
Д АҢ БОЛДЫ д и а л. Даңцты болды. Осы
кал).
ас кепке дац болды, Асңа сойған көп
малдан Ақңан өзен қан болды (Н. Б.). ЕПЕТЕЙСІЗ [РАБАЙСЫЗ, ОСПАДАРСЫЗ] АДАМ д и а л.
ДАҢҒАЗА БОС СӨЗ
ДАҢҢЫ ЖЕР ЖАРҒАН (Ңырғызша: ЕРДІ НАМЫС, ҢОЯНДЫ ҢАМЫС ӨЛТІ«даңқы таш жарған»),
РЕР
ЕР ЕГЕСТЕ, НАР КЕШУДЕ [СЫНАЛАДАРДАЙ [ДЫРАУДАЙ] ЖІГІТ БОЛ!
ДАСТАРҢАНҒА ОТЫРДЫ
ДЫ]
ДАСТАРҢАНҒА ШАҢЫРДЫ
ЕРКЕЛІГІ ҮСТАДЫ
ДАСТАРҢАНЫ ДАЙЫН ГМОЛ, КЕҢ БЕ- ЕР-ТОҢЫМЫН БАУЫРЫНА АЛЫП ТУЛАДЫ
РЕКЕЛ1] КІСІ
ДАСТАРҢАНЫҢ ЖИЫЛМАСЫН, КҮЛ- ЕРУЛІГЕ ҢАРУЛЫ
КІҢ ТЫЙЫЛМАСЫН, КҮЛ ТТТАЩА- ЕРІ ӨЛШ, ЕРГЕ ТИСЕ — ЕЛДІҢ ЖОРАСЫ; ЕРІ Т¥РЫП, ЕРГЕ ТИСЕ БЕТТІҢ
РЫҢ ҚИЫЛМАСЫН! а л г ы с .
ҢАРАСЫ (Мақал).
ДӘЙЕКТІ СӨЗ
ДӘМ ТАТПАДЫ Тамац ішпеді.
ЕСЕК НАЗ
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ЕСЕСШ БЕРЕДІ
ЕС КӨРДІ [Т¥ТТЫ, БОЛДЫ]
ЕСІТКЕН ҢҮЛАҚТА ЖАЗЫҚ ЖОҢ
ЕТЕК-ЖЕҢІН ТҮРІНІП...
ЕТТІ БОРША-БОРПІА ҚЫЛДЫ
ЕТІНЕН ЕТ КЕСІП АЛСАҢ ҚЫНҢ ЕТПЕЙДІ
ЕШТЕҢЕГЕ АРЗЫМАЙДЫ
ЖАЙ ӘНШЕЙІН
ЖАЙДАРЫ КІСІ [БАЛА]
ЖАЙ ЖАТЫП, ЖАҚСЫ ТҰРЫҢЫЗ!
ЖАЙЛАУЫҢ ЖАЙЛЫ [КЕНЕН] БОЛСЫН!
ЖАЙМА БАЗАР
ЖАЙМА-ШУАҢ КҮН
ЖАЙЫН ТАПТЫ
ЖАҚСЫ ЖОЛ — ЕЛГЕ ЖОРА
ЖАҢСЫ ЛЕПЕС — ЖАРЫМ ЫРЫС (Маңал).
ЖАЛАҢАШ БАТЫР
ЖАЛҒЫЗСЫРАП ЖҮР
ЖАЛМАҢДАМАЙ ОТЫР!
ЖАЛПАҚ ТІЛМЕН СӨЙЛЕДІ
ЖАЛПЫ АЙТҢАНДА
ЖАЛТАҢ АДАМ
ЖАЛТ ҚАРАДЫ
ЖАМАНАТТЫ СӨЗ
ЖАМАН БОЛА АЛМАЙДЫ, БОЛҒАНДЫ
КӨРЕ АЛМАЙДЫ
ЖАМАНДЫҢҚА ЖОРЫМАДЫ, ЖАҢСЫЛЫҢҢА ЖОРЫДЫ
ЖАМАНДЫҚТЫ АЙТЫП, ЖАҢСЫЛЫҚТЫ ТІРЕП ҢОЙ
ЖАМАП-ЖАСҢАП [ЖАЛРАП-ЖАМАП]
КҮНЕЛТТІ
ЖАМАН [ҢАЛҒАН] КӨЛГЕ БАҢА АЙҒЫР
ЖАМАННЫҢ БАРЫНАН ЖОҒЫ ИГІ
І(Маңал).
ЖАМАННЫҢ ЖАҚСЫСЫ БОЛҒАНША,
ЖАҢСЫНЫҢ ЖАМАНЫ БОЛ (Ңырғызша: «жамандын жакшысы болчончо, жакшынын жаманы бол»).
ЖАМАННЫҢ ҚАТЫНЫ БОЛҒАНША
ЖАҢСЫНЫҢ ЖЕСІРІ БОЛ
ЖАМАНЫМ [БІР ЖАМАНЫМ] БАР Ва
лам бар.
ЖАМАНЫМЫЗ ЖАҢСЫ БОЛДЫ, ҚЫСҚАМЫЗ ¥ЗЫН БОЛДЫ
ЖАМЫРАП СӨЙЛЕДІ
ЖАН АЙЛАСЫН ҢЫЛДЫ
ЖАН БАҒУДЫҢ ҢАМЫ
ЖАН БАСПАҒАН
ЖАН ӨТЕРДЕ к ө н е. Ит өлген жерде,
алыс жерде. Жайлауы—жан өтерде—
сары бел-ді (ҚКБС).
ЖАНСЫЗ САЛДЫРДЫ: Елге жансыз салдырып (Ы. HI.).
ЖАН ҮЯСЫНАН НІЫҢҢАННІА
ЖАН ШЫҢСЫН: Таң атпақтан күн шыксын, шырағым-ау, Тар төсекте жан
шыцсын депті дейді (ҢКБС).
ЖАНЫ ЖАЙ [ТЕРЕЗЕ] ТАПТЫ
ЖАНЫН АЛЫП ҢАЛДЫ Өлімнен аман
алып цалды.
ЖАНЫНАН ТӨЛЕДІ
ЖАНЫН БАҢТЫ
ЖАНЫН ЖЕБЕД1

ЖАНЫН КӨЗІНЕ КӨРСЕТТІ
ЖАНЫН ОТҚА САЛДЫ
ЖАНЫҢ ЖАМАНДЫҢ КӨРМЕСІН!
ЖАНЫ ТІРІ
ЖАНЫ [ЖҮРЕГІ] НІОШЫДЫ
ЖАҢА ХАБАР ДҮҢК ЕТЕ ҢАЛДЫ
ЖАҢЫЛМАЙТЫН ЖАҢ, СҮРІНБЕЙТІН
Т¥ЯҚ БОЛМАЙДЫ
ЖАҢЫЛТПАНІТАН ЖАҢЫЛМА (Жас
өопірім баланың тілін жаттықтырып,
халық «жаңылтпаштан жаңьілма» деп,
сөз ішінде белгілі бір дыбыстың қайта келу өдісіне негізделген; тез, жедел сөйлеткенде жаңылыс айту кэдік
емес; осыдан келіп ойын-ікүлкі туады. Мысал: 1) Ңұрықтан ңұлдырап:
түстім, Сырықтан сылдырап түстім;
2) Сүт бал қаймаң, Бұл қай бал қаймақ, Сүт бетінде бал ңаймақ, Май бал
ңаймаң; 3) Ай, Тайқарбай! Ңойыңды
Аңшағылға жай, Тайқарбай — Майңарбайлар толып жатыр, Ай, Тайқарбай дегенің қай Тайңарбай?).
ЖАПАЛАҚТЫ ТАСПЕН ¥РСА ДА ЖАПАЛАҢ ӨЛЕДІ;
ЖАПАЛАҢПЕН
ТАСТЫ ¥РСА ДА, ЖАПАЛАҢ ӨЛЕДІ
ЖАППАР ҢҮДАЙ ЖАРЫЛҢА! д і н и.
ЖАРЫТЫП [ЖАРЫТЫМДЫ] ЕШ НӘРСЕ АЙТПАДЫ
ЖАСАҒАН ИЕ ЖАРЫЛҢА! д і н и.
ЖАСАУЫН БЕРДІ [ЖАСАДЫ]
ЖАС БАЛАДАЙ ҚАЙҒЫСЫЗ ҢЫЛА
КӨР!
ЖАС БАЛДЫРҒАН
ЖАТА-ЖАСТАНА СӨЙЛЕСЕЙІК
ЖАТҢАН ЖЕРІ ЖАЙЛЫ БОЛСЫН, ТОПЫРАҒЫ ТОРҚА БОЛСЫН!
ЖАТЫРЫ БӨЛЕК ЖАТ БАЛА к ө н е.
ЖАУЫН С¥РАП, ТАСАТТЫҢ АТТЫ
« ө н е.
ЖАУЫН ШАПТЫРЫП, ЖАБАҒЫҒА СҮРІНДІРІП АЙТАДЫ
ЖАУЫР АТТЫ ЖАБА ТОҢЫДЫ
ЖАУЫР БОЛҒАН [СӨЗ, ӘҢГІМЕ...]
ЖЕГЕН ДЕ АРМАНДА, ЖЕМЕГЕН ДЕ
АРМАНДА... Дәмді, тәтті тамақ туралы айтылады.
ЖЕКЕ ДАРА
ЖЕКПЕ-ЖЕК ШЫҚТЫ
ЖЕЛПІЛДЕГЕН ТҮЙЕ ЖЕДІҢ, ЖЕЛІНІ
ҢАРЫС БИЕ ЖЕДІҢ
ЖЕЛ СӨЗГЕ СЕМІРДІ
ЖЕЛІГІП ОТЫР
ЖЕМЕ-ЖЕМГЕ КЕЛГЕНДЕ
«ЖЕМЕЙМІН, ЖЕМЕЙМІН» ДЕП ОТЫРЫП, ЖЕҢДІ БІЛЕКТЕЙ К...ЕНДІ
ЖЕПТІ (Ңырғызша басқаша айтыла
ды: «жөбейм, жебейм» дөп, жемекей
карын түгөтөт»),
ЖЕҢГЕТАЙ БОЛМА [ЖЕҢГЕТАЙЛЫҢҚА ЖҮРМЕ]
ЖЕҢІЛ БАРЫП, АУЫР КЕЛ! Олжалы
келу мағынасында.
ЖЕР АЙЫРЫЛЫП, КӨК ШЫҢСЫН, ЖЕЛІН АЙЫРЫЛЫП, СҮТ НІЫҚСЫН!
(Ңырғызша: «Жер айрылып, көк чыксын, желан айрылып сүт чыксын!»)
ЖЕРДЕ ЖАТҚАН ЖҮМЫРТҢА АСПАН-
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ДА ¥НЩАН Ң¥С БОЛАДЫ (Ңырғызша: «Жерде жаткан жумуртка
асманда учкан куш болот»),
ЖЕР ЖАҺАНҒА [ЖИҺАНҒА] БЕЛГІЛІ
ЖЕР-ЖЕБІРІНЕ ЖЕТТІ
ЖЕР Ң¥ЛАҒЫ ЖЕТЕУ (Қырғызша: «жер
кулагы жети қат»)
ЖЕР ШАЛДЫ Талай цонысты, елді жекендерді торыды, барлады.
ЖЕРІНЕ [ЖЕТЕР ЖЕР1НЕ] ЖЕТКІЗДІ
Бұл жерде сарца сөйлеу, ой желісін
айцындау мағынасында айтылып
тұр.
ЖИЕН ТАБАҢ [АЯҢ]
ЖИЫН-ТЕРІН БОЛҒАНДА
ЖОД ЖЕРДЕН НЕГЕ КИЛІГЕСЩ?
ЖОҢ ЖЕРДЕН [ТАБАН АСТЫНАН] ШАТАҢ ШЫҒАРДЫҢ
ЖОКҚА ШЫҒАРДЫ
ЖОҢТАН ӨЗГЕГЕ
ЖОҚТЫ ЖОҚ ІЗДЕГЕН ТАБАДЫ (Ма
кал).
ЖОЛ АНАСЫ — 13
ЖОЛҒА ІНЫҢТЫ ЛСол жүрді.
ЖОЛ ТАЛАСТЫ: Тамам керуен Баянға
жол таласып, Ажал жетіп, сол жер
де қырылады (ҢКБС).
ЖОЛ [ЖЕР] Т¥Т [ШАҚ] КЕЛМЕЙДІ
ЖОЛЫН ҢУДЫ
ЖОЛЫН ҢЫЛДЫ
ЖОЛЫҢ БОЛҒЫР!
ЖОЛЫҢ ОҢҒАРЫЛМАСЫН! қ а р ғ ы с ,
ЖОЛЫҢ ТҮССЕ...
ЖОРА БОЗА
ЖӨН БІЛГІ АДАМ
ЖӨРМЕП ТІКТІ
Ж¥ҚПА ЖЕП, ЕЖЕГЕЙ ТҮНДЬІРЫП
ҚАЙТҢАН АДАМДАЙ
ЖҮЛЫНДАЙ ¥Ш, Ж ¥ ЛЫНД АЙ ¥ШҢЫР!
Ж¥МБАК АЙТЫС Өлең түрінде де, қара
сөз түрінде де айтылатын сөз үлгісі.
[Жігіт пен ңыз да, қарт пен жас та,
хан мен ңара да жұмбаң айтысқа үйір болған. Ханды да, байды да халық
келеке етіп отырған. Белгілі бір зат
немесе ңұбылысты меңзеп, долбарлап айтуда ойнақы ой, әр нәрсеге тән
баеты қасиет, бүрвенішті ишарат жатады. Табан астынан айтылған кініігірім тапкырлық сөз мағынасымен
де, сөз ңұрау тәсілімен де ұласып
жатады. Бірер мысал келтірейік.
1) Ңыз жұмбағы: «Там үстіне тары
септім»; жігіт шешуін біле тұра, білмегенсіп, «Там үстіне тары сепкенім
жок» деп, қарсы қырсық жауап береді; кыз: «Менікі жұлдыз еді» дейді, жігіт: «Менікі күндіз еді» дейді...
(М. Көб.). 2) Жолаушы болып келе
жаткан ңыз бен жігітке: «Мына жігіттің астындағы жорғасын-ай, касындағы жолдасын-ай!» десе, қыз: «Бұл
жігіттің шешесі менің шешемнің қайын енесі» деп жұмбаңтай сөйлейді
(«Жас қайрат* газетінен). 3) Жігіт
жұмбағы: «Айт дегенде айтамьш ай
да болар, Таң алдында ақ шолпан
пайда болар. Ақын болсаң, жұмба4 5 -1 6 0

ғым шешіп берші, Ақ меруерт шыққан жері қайда болар?». Ңыздың
шешуі: «Ойнамаса, күлмесе, шыға ма
дерт, Ойын, күлкі бар жердің бәрі де
кент. Сен білмесең, кем аңыл, мен
айтайын, Айдың көлден шығады ак
меруерт». Жігіт жұмбағы: «Көше-көше ауылым көше болар, Ойынсыз,
күлкісіз ел мешеу болар. Акын болсан;, сөзіме жауап берші, Тоқсан иттің емшегі нешеу болар?», Ңыз жауабы: «Айт десеңіз, айтайын бұған би
лер, Аң жүйрігін біледі куған билер.
Емшегі тоңсан иттің ңанша екенін
Ңолына шелек алып сауған білер».].
ЖҰМЫСТЫҢ АРТЫ ҢАЙЫРЛЫ БОЛСЫН
[БОЛҒАЙ ЕД1]
ЖҰМЬІСЫҢДЫ БІР ЖАҢТЫ ҢЫЛ
ЖҮЗ БАСЫ
ЖҮЗІ ҢАРАНЫҢ ЖҮЗІ ТАЙМАЙДЫ (ма
кал).
ЖҮЙРІК ТАБАНЫ ДУДА ҚЫЗАР
ЖҮК АУЫРЫН НАР КӨТЕРЕДІ
ЖҮРГЕН ЖЕРІ КЕНПН
ЖҮРЕГІ БАТПАДЫ
ЖҮРЕГІ ЖІБІМЕДІ
ЖҮРЕГІНЩ ҢАБЫ ЖАРЫЛА ЖАЗДАды

ЖҮРЕГІНІҢ ОТЫ БАР
ЖҮРЕГІ ОЙНАҢШЫДЫ
ЖҮРЕККЕ ДАҢ САЛДЫ
ЖЫЛ [АЙ, KYH] САНАП Әрдайым, үзбестен Әеген мағынада.
ЖЫЛУ АЛДЫ
ЖЫЛУ САЛДЫ
ЖЫЛЫ ТӨСЕКТЕН ШЫҢПАЙ ҢОЙДЫ
ЖЫМ-ЖЫЛАС [ЖОҚ] БОЛДЫ
ЖЫЛЫ ХАБАР
ЖЫН ¥РҒАН БА?
ЖЫНЫ КЕЛСЕ...
ЖЫРТЫҢ ТЕСІККЕ КҮЛЕДІ © ЖЫҒЫЛҒАН СҮРІНГЕНГЕ КҮЛЕДІ
ЖІГІН ЖАТҢЫЗДЫ
ЖІЛІКТІҢ МАЙЛЫ БАСЫН ӨЗІ АЛДЫ
ЖШКЕ ТІЗІЛДІ Бэрі есептелді.
ЖШТІКТЕЙ БОЛҒАН
ЗАЙЫР АҢЫ
ЗАУЫҢ ЕТТІ
ЗЕРДЕЛІ КІСГ
ЗҮЛПЬЩАРЫН КОЛҒА АЛЬШ... к ө н е.
3¥МЫРЫК ҢҮСТАЙ
ЗІКІР САЛҒАН БАҚСЫДАЙ
ИЕСІ КЕЛСЕ БИЕСІН БЕР
ИМАНДЫ БОЛҒЫР © Ң¥ДАЙ ИМАНЫҢДЫ ЖОЛДАС ҚЫЛСЫН к ө н е. Ескі
сенім (ислам діні) бойынша парыз-сүндетті түгел орындасаң алла тілегіцді
і$абылдар, есіркер деген жалған бата.
ИНЕ-ЖІБІНЕ ДЕЙІН КАЛДЫРМАДЫ
(Кырғызша: «Жарык ийнесін калтырбай, алып кетті»).
ИНЕНЩ ЖАСУЫНДАЙ КҮНӘМ ЖОҢ
ИТ АЯД АТТАТТЫ Балаға көз тимеу
үшін істелетін ырым.
ИТ ЖЕМШДЕЙ ОЛЖА
ИТ ИТТІПН ІСТЕМЕСЕ, БАСЫ АУЫРАДЫ
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«шешен». А. Ы. Самойлович «Күйеуге
шыққан ңазақ әйелдерінің айта ал
майтын сөздері» атты маңаласында
осылардан бөлек өңге «лаңаптарды»
да келтірген. Мұрнынан түк ңалмаған
кісіні «қос іауыз мылтық» деп атауды
да ескерте көткен.
Кісі атына ңатысты жерлерде де
тапңырлық байқалады: аң — «шаңцан», қ ар а—«баран», сэры —«шиюл», «сапаң», көш —«жөнеу», қой —
«маңырама», ңошқар —«азбан», жылңы —«туар» немесе «мінгіш», алты —
«бестен бір артық», базар—«сауда»
КЕКІРІГІ АЗЫП Т¥Р
н е м е с е «ңала», айдар—«төбе шаш»,
КЕМ ЖЫЛ
пышаң—«жаныма» немесе «ет кесер»,
КЕМПІР НАЗ: Тар ңонысқа таласқан, бір
балға —«соғар», тоқпаң —«қос ағаш»,
кемпір наз өкпе еді (Ы. Ш.).
айна—«бет көргіш», бүркіт—«үлкен
КЕРЕГЕДЕН ШЫҒАРЫП ЖІБЕРДІ к ө н е.
ңұс», ңораз —«айғыр тауық», тышИтше цуып жіберді.
қан —«қап тесер» немесе «жорғаKEPI КЕТКІР! ң а р ғ ы с.
лауың», қоян—«есек қүлаң», тоқты—
КЕСТЕПАНДАЙ Ж¥МСАҚ ЕТІК
«кішкене қой», т. б. Жер-су аттары
КЕСШ АЛСА, ҢАН ШЫҢПАЙДЫ
аралас келгенде де әйел ойының ойнаКЕУДЕҢДЕ ЖАНЫҢ БАР МА?
ңылығы байкалып тұрады: Бұхара —
КЕУДЕСІН БАСТЫРМАДЫ Өктемдікке
«үлкен кент», Сарысу —«шикіл су»,
жібермеді
Сұлутөбе—«әдемі төбе» т. б. «Боқ» сөКЕУДЕСІНДЕ ЖАНЫ БАР АДАМДАРзімен келетін сөзге д е аузы бармай,
ДЫҢ БӘРІ
Боқтыбайды —«сыбан», Боңбасарды—
КИІЗ АҢША Әзіл ретінде ұтса алмайтын,
«тапбасар» деуі де ңызық-ақ).
үтылса бермейтін ацша.
КӨЗГЕ САЛМАДЬІ Көзге ілмеді, елемеді.
КИІЗ БАСТЫ
Дүниееін тастап кетті көзге салмай,
КИІЗ ТУЫРЛЫҚТЫ КАЗАҚ, ҢЫЛ ЖААрманда жер төсегін төрге салмай
ЛАУЛЫ ҢАЛМАҢ, OH ЕКІ БАУЛЫ
ӨЗБЕК, ТОҒЫЗ АРЫС ТҮРІКМЕН
(ҢКБС).
КӨЗГЕ ТАҒАН ТҮСТІ [КӨЗГЕ АҚ ТҮСК И ІМ Ің ” [К И ГЕН ІҢ ] Ң ¥ Т Т Ы БОЛСЫ Н,
TI] : Кез қылды жапан дүзде мені са
Ө ЗІҢ НЕН Б ¥ Р Ы Н ТОЗСЫ Н а л ғ ы с.
ган, Түскен жоқ, жасым жетіп, көзге
(Жаңа киім кигенде айтылады)
таған (ҚКБС).
КӨЗІ ҢАРАЙҒАН ТАМ СҮЗЕДІ
К Ө Ж ЕГЕ Ө КП ЕЛЕГЕН Б А Л А Д А Й
КӨЗІН Т¥ТЫП ЖЫЛАДЫ Егіл-тегіл көзін
К Ө Ж Е Ң А Т Ы ҒЫ ЖОҢ [БА Р]
басып жылады. Ауылы Аякөздің бойТгСӨЗ ЖАҢСЫМ к ө н е. {Ескі заман түсынында-ды, Баянньщ Ңозы Көрпеш
да қайын жұрты адамдарының денін
ойында-ды. Көзін тұтып сзнің үшін
өз атымен атай алмау былай тұрсын,
көп жылаған Обалы әкесінің мойнынөз күйеуінің есімін тура айтуға құда-ды (ҚКБС).
қығы жоң әйел қайын сіңлілерін т. б.
әйелдерді «Көз жақсым», «Еркежан», КӨЗІНІҢ С¥ҒЫ ӨТТІ
«Шырайлым», «Ңаракөз», «Айдар- КӨЗІҢДІ АШЫП КАРА!
лым», т. б. түрде атаған. Сол сияңты КӨЗІҢДІ ШЕЛ ҢАПТАСЫН! [КӨЗІҢДІ
басңа да үлкенді-кішілі адамдарды
АҚ ШЕЛ ҢАПТАСЫН] ң а р ғ ыс.
«шешей», «ене», «бпкеш», «ортаншы КӨЗІҢНІҢ ОҢ ҢЫРЫН САЛ Қамқорлық
жаса.
қыз», «кішкене ңыз», «апа», «кенже»
немесе «кенжетай», т. б. түрде ата- КӨЗІ ШАРАДАЙ [ТОСТАҒАНДАЙ] БОЛған. Еркек жағын (әйел келін болып
ДЫ
туспестен бұрын туғандарды) да КӨК ЖЕКЕ ЕТІК
«мырзаға», «ортаншым», «төре», «те КӨК [СОҢЫР] ТИЫН БЕРЕСІСІ ЖОҢ,
рем», «аппағым», «аң жарқын» (кейКӨК [СОҚЫР] ТИЫН АЛАСЫСЫ
ЖОҢ
інгілерді ер адамға да, әйел адамдарға да ңолданған), «айдарлым», «шы- КӨКІРЕГІНЕ ЖЕЛ ЕНДІ
рақ», «молда бала», кішкентайларды КӨЛЕҢКЕГЕ [СЫРТЫНАН] ТОН ПІШТІ
«бепежан», т. б. ат ңоя атаған. Өз КӨЛЕҢКЕСІНДЕ КҮН КӨРДІ
күйеуін «отағасы», «... көкесі», «біз- КӨҢЛІНЕ КІР САЛАДЫ: Сұлу ңыз текедің үйдін кісісі», «элігі», күйеуінің заметке тор салады, Көңліне Баян сенмандастарын «құрдас», т. б. деген.
бей кір салады (ҚКБС)
Адас (аттас) кісілерді «атам аттас», КӨҢІЛГЕ КІРБІҢ КІРМЕСІН!
«аты теріс» т. 6. атау орын тепкен.
КӨП БАСҢАН АЯҢ БОҢ БАСАДЫ
Түр-түсі, жұмыс-ыңғайына ңарай КӨРЕРІН КӨРДІ © КӨРЕР КҮНІ ОСЫ
да құлпырта ат қоя білген: «бады- КӨРІП БАҒАЙЫН
раң», «семіз», «айыр саңал», «төрт са- КӨСЕГЕҢ КӨГЕРШ, КӨРПЕҢ ҰЗАРСЫНІ
:қал», «көк көз», «саңау», «қалңан ңұа л ғ ы с.
лақ», «тоғыз ңол», «ақын», «жыршы». К. . .ЕН ЗОРЛЬЩ
ИТ КӨЙЛЕК
ИТ Д¥РЛЫ КӨРМЕДІ
ИТ ӨЛІМІН ШЫҒАРДЫ Ө ИТТЕЙ ҢЫЛЫП САБАДЫ
ИТТЕЙ ҢЫЛДЫ
ИТТЕЙ ¥ЛЫДЫ
ИТТІГІ ҰСТАДЫ
ИТТІК [ИТШІЛІК] ЖАСАДЫ [ІСТЕДІ]
ИТТІҢ АҚЫМАҒЫ КҮНДІЗ ҮРЕДІ [ҮЙГЕ ҮРЕДІ]
ИТ ІШКІР! ң а р ғ ы с.
ИІНІ КЕЛГЕН ЖҮМЫС
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К...ЕГІ ҢҰРЫСЫН! к ө н е. Шошып кеткенде айтар одағай. (Әйелдер лексионы).
КҮДІК АЛДЫ
КҮЙЕУ КҮЛДІҢ АСТЫНДА ә з і л. Қызға
күйеу кез келген жерден табылады де
ген мағынада.
КҮЙШ-ПІСТІ ДЕ ҚАЛДЫ
КҮЛАПСА КЕЛГІР [ШЫҢСЫН]! ң а рғ ы с.
КҮНДЕСТІҢ КҮНІ [КҮЛІ] ДЕ КҮНДЕС
к ө н е.
КҮІ-І АРАТПА [АРАЛАТПА, АРАЛАТА,
САЛА]
КҮН БОЛДЫ: Ңараңғы қазаң көгіно, Өрмелеп шығып күн болам, Ңараңғылыңтың кегіне Күн болмағанда кім
болам? (С. Т.)КҮНДІ БАҢАНМЕН ИТЕРГЕНДЕЙ БОЛ
ДЫ Уацыт өткізе алмады, тез өтуін
цалады деген мағынада.
КҮН ЖЫЛЫ, ЖЕР ҢАРАДА
КҮШІНЕ КЕЛШ Т¥Р
КІМГЕ ПЕТТТ ҢЫЛАСЫҢ? д и а л. Кімге
цоцан-лоцы, міндет цыласың?
КІМГЕ Т¥ЛҒА БОЛАЙЫН ДЕП ЕДІҢ?
КІР САҚТАМА Көңіліңе алма; өкпе-араздыцты қой. .
КІРІШТЕЙ АППАҢ
КІРШІКТЕЙ АҢ [ТАЗА]
КІТАПТЫҢ [ҢҮРАННЫҢ] СӨЗІНДЕЙ д ін и.

КІШ АЛДЫ Күдіктенді. Бір сөзінің ішінен
кіш алды да, ңырын қарап, жөн тартып жүре берді (ҢКБС).
КТТТГТ ДУЫП к е н е.

КІШІЛІККЕ БЕРДІ Әйелдікке берді. Ңұнанбай сәлемін есіткен жерде, Бердіқожа томырылып қалды.— Е, мен баламды кэрі Құнанбайға кішілікке беруші ме ем? — деді (М. Ә.).
ҚАБЫРҒАЛЫ ЕЛ
ҢАБЫРҒАСЫ МҮЗДАЙ ЖАБЫҢ AT
ДАДІМ ЗАМАН Көне, ескі дэуір. («Хадим» арабша. ежелгі деген сөз). Әбдірахман Жәми өзінің «Ескендірдің даналық кітабы» дегек дастанында цадім заманда жасаған ңолбасшының
көп сыпаттарын көтермелеп жырлайды (Р. Б.).
ҢАДІРІН КЕТІРДІ
ҚАЗАҢ ҢАЙЫҢ САУҒАНДА, ҚЫРҒЫЗ
ЫСАР КІРГЕН (Бұл ңырғызша. «Ка
зак қайың сааганда.кыргыз Ысар кирген» дегеннен алыньга отыр. К. К.
Юдахин осы сөз 1636 жылғы оқиғаны
ишарат етіп тұр дейді).
ҢАЗАН-АЯҒЫ БІР
ҢАЗАН-АЯҒЫН АЛА КЕТІП ПЕ?
ҢАЗАНЫ БАСҢА
ҢАЗЫ БАЙЛАДЫ
ҢАЙРАН СӨЗІҢ БОСҢА КЕТТІ
ҢАЙТЫП ҮЙГРШ ТАПТЫ
ҢАЙЫМ АЙТЫС
ҢАҢШАҢДАҒАН ШАЛ, КЕМСЕҢДЕГЕН
КЕМПІР
ҢАҢПАҢЫЛ ОЙНАДЫ Асың ойынының
түрі.

ҚАЛТАҒА КІРМЕ д и а л. Үрлыц жасама.
ҢАЛТАСЫН ҚАҢТЫ
ҚАМШЫ САЛДЫРМАДЫ [ТИИЗБЕД1]
ҢАН ТАЛАПАЙ [ТАЛАҢАЙ] ҢЫЛДЫ
2'алан-тараоісға салды.
ҢАПСЫРҒАН [ҢАДАЛҒАН] ЖЕРДЕН
ҚАН АЛМАЙ ҢОЙМАЙДЫ
ҚАПЬІЛ ЖОҢ: Ңартайып өлсе цапыл жоц
(Мақал).
ҚАПЫЛЫСТА [КАПЫЛ, ҢАПЫЛЫМДА,
ҢАПЬІДА] ҢАЛДЫ
ҢАРА АЛАМЛН ҢАЛЫҢ ЖҮРТ к ө н е.
Хан царауындағы, хан есігіндегі цұлцүтан.
ҚАРАДАЙ БАСЫ ДАУҒА ҮШЫРАП
ҢАРАДАН ҢАРАП ТҮРЫГІ
ҢАРАЙЛАП [ҢАРАСЫП] ЖҮРДІ
ҢАРА СҮЙЕК
ҚАРАУҒА БЕТІ ЖОҢ
ҢАРҒА БАЛАСЫ БОҢ ШҮҢЫР, МОЛЛА
БАЛАСЫ ҢАҒАЗ ОҢЫР к ө н е.
ҢАРҒА [СҮЙЕР] БАЛАСЫІТ АППАҒЫМ
ДЕП, КІРПІ [СҮЙЕР] БАЛАСЫН
ЖҮМСАҒЫМ ДЕП Кім де болса іштен
шыццан баласын жек көрмейді деген
млғынада.
ҚАРҢАРАСЫ БАСЫНДА
ҚАРТА АШТЫ
ҢАРШАДАЙ СОЛҒЫР! ц » р г ы с .
ҢАРЫНА ТАРТПАҒАННЫҢ ҢАРЫ СЫНСЫН к ө н е.
ҢАС ҢАРЫНБАЙ
ҢАТ ЕКЕН Жоц екен. Тұзға қат болып
отыр (AT).
ДАТУ ЛАН А СӨЙЛЕДІ
ҢАУЛАП ӨСТІ
ҢИЯН-КЕСКІ ЖАНЖАЛ [ҮРЫС...]
ҢОЙМАЛЖЫҢ СӨЗІҢДІ ҚОЙ
ҢОЙЫН ҚАШЫРДЫ © ҢОЙЫ КҮЙЕКТЕН ШЫҚТЫ (Ңырғызша: «Кой куудурду»).
ҢОЛ ҢҮДАЙ [-ДЫҢ] МӨРІ Сөз байласу,
уэде берісу мағынасында. Уәде құдай
аты, цол цұдай мөрі (AT).
ҢОЛЫ БАЙЛАНДЫ
ҢОЛЫ Ж АМАН ЕКЕН, ЖАЗҒАНЫН
АЖЫРАТА АЛМАДЫ
ҢОЛЫ ЖЕҢІЛ
ҢОЛЫҢНАН КЕЛГЕНДІ ІСТЕ © ҚОЛЫҢНАН КЕЛСЕ АЯНБА к е й і с.
ҢОЛАҢСА САСИДЫ
ҢОЛДАН КЕЛСЕ
ҢОЛДЫҢ КІРІ © Д'ҮНИЕ — ҢОЛДЫҢ КІРІ
ҢОЛҢАЛАП СҰРАДЫМ
ҢОМСЫНЫП [MICE ТҮТПАЙІ ҢАЛДЫ
ҢОНАҚ [МЕЙМАН] БІР КЕЛСЕ — Ң¥Т,
ЕКІ КЕЛСЕ — ЖҮТ, ҮШ КЕЛСЕ —
ЖЫТ ә з і л-о -сп а ң.
ҢОҢҢИҒАН МҮРЫН, АДЫРАЙҒАН КӨЗ
ҢОЙЫН-ҚОНЫШЫН ТОЛТЫРДЫ
ҢОЯН ТЕРІСІ Ң¥РЛЫ БОЛМАДЫҢ БА,
ІПЫДАЙ Т¥РСАЙШЫ
ҢУ БАС ҢАЛ! қ а і р ғ ыс .
ҢУЫР-ҢУЫР, ҢУЫРМАШ! Ойын аты.
Ң¥ДАЙ БЕКЕР, МЕН БЕКЕР
Ң¥ДАЙ БІЛЕДІ [Б1ЛЕТ] ДЕП АЙТАЙЫН
к ө н е.
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ҚҰДАЙДАН ТІЛЕП АЛҒАН БАЛАСЫ к өн е.
ҢҰДАЙДЫҢ ЖАЗҒАНЫН КӨРЕРМІЗ
ҢҰДАЙДЫҢ ҢУЫҒЫ ЖАРЫЛЫП КЕТКЕН ШЫҒАР Шелектеген жауында
айтылады.
ҢҰДАЙДЫҢ ҢҮШЬІРЫНА ҚАЛМА к өҢҰДАЙДЫҢ ТӘБӘРІГІ
ҢҰДАЙДЫҢ ҮЙІН КӨРГЕН АДАМДАЙ
ҚҰДАЙ ҢУАТ БЕРСІН! д і н и.
ҢҮДАЙ ТҰЗЫМДЫ КӨТЕРСЕ к ө н е. Түзымды цүдай көтерсе, Мұнда жоқ сенің тең парың (ҚЖ).
Ң¥ДАЙ ¥РСЫН! Ң¥РАН ¥РСЫН! к ө н е.
д і н и.
ҢҰДАЙЫҒА АҢ САР БАСЫН ШАЛДЫ
Ң¥ЙҢА ТЕРІСІ [ТАМЫРЫ] ТЫРЫСТЫ
ҢҰЙРЫҒЫ ЖОҢ, ЖАЛЫ ЖОҢ Бүл жерде
таяныш-тірегі жоц деген мағынада.
ҢҰЙРЫҒЫН ШАНШЫП ОЙНАДЫ Тампьщ мұрын момаңан, Талпақ танау
құрбаңан..., Омырауы салпиған, Сүтке
тойып балпиған, Ңұлағын тіге ойнаған, Құйрығын шанша ойнаған, Ой,
бұзауңан, бұзауқан! (ХӘ).
ҢҰЙЫСҢАНЫ КӨТЕРІЛІП Т¥Р Жол жүруге дайын түр.
ҚҰЛАҒЫМ ШУЛАДЫ
ҢҰЛАҒЫМДЫ КЕСІП БЕРЕЙІН!
ҢҰЛАҒЫМ САРСЫЛДЫ
ҚҰЛАҒЫМ СЕНДЕ, АЙТА БЕР
Ң¥ЛАҚТАН АЗДЫ
Ң¥ЛАН МІНІП, Қ¥С САЛДЫҚ (Бұл «ку
лан минип, куш оалдык» түрінде
К. К. Юдахин сөздігінен алынды).
ҢҰЛДЫРЫҢ БОЛАЙЫН! ж а л ы н у.
Ң¥ЛҢЫН СӘРІДЕН Т¥РДЫ (Қырғызша:
«Кузгун саарынан турду»).
ҚҰЛҚЫНЫ ҚҰРЫСЫН!
Қ¥ЛЫН ҢАРА Ң¥ЛАҢ БОЛҒАНДА
Ң¥Р АТҢА МІНГЕНДЕЙ ТЫҢ ЕДІМ (Ңырғызша: «Кекиликтей тың элем»)
ҢҮРБАНЫҢ БОЛАЙЫН, ҢҰЛЫНЫМ!
Қ¥Р [Қ¥РЫ, ҚҰРҒАҢІ СӨЗ
ҢҰРТТАЙ CAHA1I БЕРДІ Бұл жалғанда
жолыңпай өліп кетсең, Ңүрттай санап,
соңыра мен берермін (ҢКБС).
ҚҰРЫҢ-ЖҮГЕН КӨРМЕГЕН АСАУ
ҢҰРЫП-КЕТКІРІҢ Ң¥РЫП КЕТТІ ҒОЙ!
Ң¥С ҢАНАТЫМЕН ҰШЫП, Ң¥ЙРЫҒЫМЕН ҢОНАДЫ
Қ¥СТЫҢ АЛҒАНЫНАН САЛҒАНЫ ҚЫЗЫҢ (Маңал).
Қ¥С ҰЙҢЬІСЫНДАЙ ҮЙҢЫМ БАР
Ң¥Т АЯҒЫҢДЫ ІШ!
ҢҰШЫНАСЫ БАР АДАМ к ө н е. Ескі сенім бойынша «сәуегейлігі» бар, айтцаны «келетін» адам
ҢЫБЫН ТАПТЫ
ҢЫЗДЫҢ БАЛАСЫНДАЙ
ҢЫЗДЫҢ ЖОЛЫ ҮЛКЕН [ЖІҢІШКЕ]
ҚЫЗ КӨРЕЛІК Қыз кәрелік дегенді біз көрелік (AT).
ҢЫЗЫЛ АЯҢ Бүл жерде жалаң, кем-тар
адам мағынасында. Біз сол жылы дәл
он алты жан едік. Мұның ішінде төртаң адам жұмысқа жарайды. Өзгесі
біз — өңкей өңез көз, ас иесі, цызыл

аяқтармьіз... (Ғ. М.).
ҢЫЛАП ҢЫЛМАН Уағдаға цылап цылман, не ңыласың, күн болоа, ондай
атты берер-ақпын (ҢКБС).
ҢЫЛДАН ҢИҚЫМ ІЗДЕГЕН
ҢЫРШЫНЫ ҢИЫЛДЫ [ҢЫРШЫНЫНДА
ӨЛДІ, ЖАСТАЙ ҚЬІРШЫН KETTI]
ҚЫРЫҢ КҮНГІ СЫПАЙЫГЕРШІЛІКТЕН
БІР КҮНГІ ПАҢЫРШЫЛЫҢ АРТЫҢ
ҢЫРЫҢ ҢЫЛАУДАН ПАЙДА БОЛҒАН
БАЛА
ҢЫСАСЫН ҢИЯМЕТТЕ КӨРЕДІ Сазайын
о дүниеде көреді.
ҢЫТЫМЫР КІСІ
МАЙЛАП БЕРСЕҢ ДЕ АЛМАЙМЫН
МАЙЛЫҢҚА ДА, СУЛЫҢҢА ДА ЖҮРЕДІ

МАЙЫН САТТЫ
МАЛМАНДАЙ СУ
МАЛСАҢ АДАМ

МАЛ III АЙЛАП ҢАЛЫПТЫ Мал семірді.
МАЛЫЙ АЙДАП АЛДЫ Малын барымта-

лады.
МАЛЫҢ АРТЫҢДА ҢАЛСЫН!
МАМЫР AT

МАЛДЬІ КӨРІП, ПАЙҒАМБАР ЖОЛДАН
ТАЙЫПТЫ (Ңырғызша: «Малды көрүп, байгамбар жолдон чыгыптыр»),
МАРҢАБАТЫ ТИДІ
МАСАҚ ТЕРГІЗДІ
МӘЛҒ¥Н АДАМ
МӘЛІШ САУДА Уац сауда. Мәліш сауда
сьщылды күлкі сатып, Алса ңоймас,
араны тағы тоймас (Абай).
МЕЙМАНАСЫ ТАСЫҒАН Артыцша асып
төгілген, кеуде көтерген.
«МЕН БІЛЕМГЕ» САЛДЫ
МЕН ДЕСЕҢ Мен десең, ңалағанымды бер
(AT).
МЕН-МЕННЩ ТОБАСЫ ЖҮРМЕС
МЕШЕЛ БОЛҒЫР!
МЕШЕЛГЕ ЖӨТЕЛ ЖАЛҒАСТЫ
МОЙНЫНА МІНДІ Күнә мойнына цойылды.
МОЙНЫНА СОРПА ТӨГІЛДІ Еңсесі түсті,
бейберекет болды.
МОШҢАП С¥РАДЫ д и а л. Егжей-тегжейін сүрады.
МҰНТАЗДАЙ БОЛЫП ШЫҒА КЕЛДІ
МҰНТАЗДАЙ ТАП-ТАЗА
М¥РНЫҢ БАРДА БІР СІҢБІР
МҮРНЫНЫҢ БОҒЫН СҮРТЕ АЛМАЙДЫ
МЫЗҒЫМАС д о с т ы ң

НАЙЗА ҢАП [БИДАЙ...] («Ңанар қап»,
«тай қап», т. б. қап түрлері бар; шағын қаптардан: «аяң ңап», «желін
ңап» т. б. бар).
НАМЬІС АЛДЫ Кек алды. Еркектей, қыз
да болса, сұлу Баян, Өлтіріп Қодар
ңұлды намыс алды (ҢКБС). (Бұл тіркестегі «намыс» сөзі Е. Жұбанов «намысты жібермеді» мен «кек алдыныц»
негізінде контаминация жолымен жасалған дейді. Сол сияқты цадам қойды<ат цойды + цадам басты; жарыс
цойды<жарыс салды-\-ат цойды; тіліне нанбаймын<тіл алмаймын + еө-
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зіне нанбаймын. Бұл пікірдін, жалпы
бағытын маңұлдаймыз. Араб тіліндегі
«намұс» пен «ңадам» сөздерінің тіркес ішіндегі табиғатын тану да ңажет
шығар. Мәселен, сол тілдегі «маша
ңадаман ли ңадамин» дегенде «аяқ»
сөзі келіп тұр; оны «іқадам» түрінде
алып отырмыз; сондықтан синтагма
тика семантикалық ұқсауын тексере
түсу жөн).
НӘРСЕДЕН ШОЛПЫ ТАРТТЫ Мұқтаж-'
дыц көрді. Жүруші ең нәрседен шолпы тартып, Түпсіз тәңрім дариядай
мал береді (ҚКБС).
НЕ АМАЛ БАР?
НЕ БӘЛЕСІ БАР?
НЕ КІНӘРАТЫҢ БАР?
НЕМЕНЕГЕ
БУРАДАЙ
БҰРҚЫРАП
ОТЫРСЫҢ?
НЕМЕНЕГЕ ЖЕТІСІП ОТЫРСЫҢ? [МЕКІРЕНІП ОТЫРСЫҢ?]
ЙЕМЕНЕ, ЖАУ ШАУЫП БАРА МА? ©
НЕ ЖАУ ҢУДЫ?
НЕГЕ ТҮЙЕ ҚЫЛАСЫҢ? НЕМЕНЕГЕ ТАНАУЫҢДЫ КӨККЕ КӨТЕРЕСІҢ?
НЫСАНАЛЫ АДАМ

ӨКПЕЛЕСЕҢ КОШКЕ БЕРГЕН ТАЙЛАҒЫҢДЫ ҢАЙТЫП АЛ (Ңыргызша:
«Аксак сары атынды ал»).
ӨКІЛ ҢЫЗ
ӨЛІМДІ ЖАУ: Өлімді жауды көргенде
жасақпенен сайланды (Ы. Ш.).
ӨЛІМ-ЖІТІМСІЗ ШЬЩТЫ Қыстан. малжан аман шъщцанда айтылады.
ӨМІРДІҢ АЩЫ-ТҮЩЫСЫН КӨРДІ [БІРДЕЙ К0РД1]
ӨМІРЛІК ЖОЛДАС [ЖАР]
ӨМІР ШЕКТІ д и а л. Өмір сүрді.
ӨМІРІ ЖӘРМЕҢКЕНІҢ БАЗАРЫНДАЙ
ӨНДІРШЕГІҢ ҮЗІЛІП БАРА МА?
ӨРТЕҢ ЖЕР
ӨРТЕҢ ШӨП
ПАЙГАМБАР АЛАЙ СӘЛЕМ © ҢЫДЫР
ӘЛАЙ СӘЛЕМ д і н и. Мұцамбет пайғамбардың, «шапағатты» әулаенің
лауазымы.
ПАЙҒАМБАР ҢҮДАЙ ЕМЕС КОЙ (Ңырғызша: «Байгамбар кудай эмес кудайдан жуда емес»; осындағы «жуда» деген «алые», «бөлінген» мағынасында).
ПАҚЫРШЫЛЫҢ ІСТЕМЕ
ПАЛАУ БАСТЫ
ОБАЛ-САУАБЫН КӨТЕРСІН
ПӘДЕРІНЕ [АТАҢА] НӘЛЕТ! д и а л.
ОҒАН НЕ СЫН?
ПӘЛЕН-ТҮЛЕН ДЕГЕН ЖОҢ
ПӘРУАРДІГЕР [ПЭРУАРДИГАР] ЖАОҒЫ [ЖАЙЫ] ЖАЗА КЕТПЕГЕН
РЫЛҢА! д і н и.
О ДҮНИЕ МЕН Б¥ ДҮНИЕ О дүние бұл
дүниеден жақсы болса, Жиналып қо- ПӘТУАСЫНАН ТАЙДЫ
ПЕЙІЛІ ҚАРА
жа-молда кетер еді (Айтыс).
ГІЫРАҚ АТКА МІНГЕНДЕЙ БОЛДЫ
ПІКІРГЕ ДИХАН Пікірге бай.
ОЙДЫМ-ОЙДЫМ ЖЕР
ОЙ ЖЕЛКЕ, ҢАМЫС ҢҮЛАҚ ҚАРА КӨК
Бүл жерде сүйегі таза, аса сұлу, жа- РАСШЫ ЖЕТЕР МҮРАТҚА д и а л.
Мацсатца шындыцты айтушы жетер.
рамды ат мағынасында. Гауһармын
Өтірікші ңалар ұятқа, расшы жетер
боз балаға сәуле берген, Дәндеме жамүратца (ҢТДМ).
маныңнан жанбайтұгын. Ой желке,
_
цамыс цүлац цара көкпін., Тұныңтан РЕТІ КЕЛСЕ
жүзіп ішпей қанбайтұғын (Айтыс).
ОҢ КӨЗІМ ТАРТАДЫ к ө н е. Жацсылыц САГАН КЕЛГЕН АУРУ МАҒАН КЕЛСІН
т і л е к.
болғай еді деген ырым.
ОН САН ҮРЫМ [YPIM], ҢЫРЫҚ САН САҒАН [___] КҮНІМ ТҮСПЕЙ-АҚ ҢОЙСЫН!
ҢЫРЫМ
«ОҢҢА ОЙЫН БҮЗАР» ДЕП, ОЙЫНТӘР- САҒАН ӨТІРІК, МАРАН ШЫН!
САЙТАН АЗДЫРСЫН! к а р г ы с.
ТІБІН БҮЗБАҢДАР!
ОРНЫҢТЫ СӨЗ Байсалды ацыл, ныц САЙТАН [ШАЙТАН] АЗҒЫРДЫ
кеңес деген мағынада. Орнатңан же- САЙЫСҢА ТҮСТІ
ріне қоргасындай құйыла қалатын САҢАЛЫҢ ҢЫРҚЫЛҒЫР [0РТЕНГ1Р]
қ а р г ы с. Кексе кісіге айтар сөз.
орнықты сөз бар да, қурайдың басында қылп-ңылп етіп ұшып кеткелі САЛ АДАМ
тұрған торгайдай ұшңалақ сөз бар САЛДАРЛЫ КІСІ
САЛ ҚЫЛДЫ © ДАЛ ҢЫЛДЫ Әуре-сар(I.
О .).
,
саңға түсірді, әбігер етті. Мен не етОРНЫНАН СУ ШЫҢҢАНДАЙ ШОШЫтім Сарыбайға сал цылғандай. Мен
ДЫ
не еттім Қарабайға дал қылғандай,
ОТ APIA, МАЙ AHA, ЖАРЫЛҢА! к өн e.
Тарта тұр атың басын, шырағым-ау.
ОТ БАСЫН САБАДЫ
Ауылы алые емес табылғандай
(ҢКБС).
ӨЗ БАСЫМЕН KETTI
САЛЫҢ [САЛҚЫ] ТӨСТІ
ӨЗ БАСЫНА КӨРІНСІН! ң а р г ы с.
ӨЗ БЕТІН АЯМАҒАН КІСІ БЕТІН ШИЕ- САЛЫҢШЫЛЫҢҢА ТҮРДЫ д и а л. Жатацшы (жалға тұрушы) кедей мағыДЕЙ ҢЫЛАДЫ
насында. Сол байга менің ағам саӨЗ ЖАТЫРЫМНАН ШЫҢҢАН БАЛА
лыцшылыцца тұрды (ҢТДМ).
Өзімніц бел балам.
САНАТҢА ҢОСЫЛДЫ Алдыңғы цатарға
ӨЗ ЖОЛЫҢМЕН ЖҮР
ілікті; жұрт цатарынан орын тепті.
ӨЗІ БОЛҒАН ҢЫЗ ТӨРКІНІН ТАНЫМАС
САН ШЕРУЛІ ҢОЛ [ШЕРУ ЭСКЕР]
ОКПЕ-БАЗЫНАЛЫҢ ЖАСАДЫ
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САҢЫРАУҒА СӘЛЕМ БЕРСЕҢ, «АТАҢНЫҢ БАСЫ» ДЕЙДІ
САСЬЩ ЕТ Үрыдан цайтқаи мал, мүлік;
қол жетпеген нәрсе.
СӘЛДЕСІНЕ ШОҢ ТҮССІН! Дін иелеріне
деген царғыс.
СӘЛЕМІН ӘЛІК АЛМАДЫ
СЕНІМДІ АҢТАДЫ
СОҒЫМ СОЙДЫ
СОЙ ТУАР д и а л. Ақсақты алсаң cay
туар, соқырды алсаң сой туар
(ДТДМ).
СОҢЫР ҢАРҒА
СӨЗ АЙЛАСЫН БІЛМЕГЕН СӨЗДІ ӨЗІНЕ
КЕЛТІРЕДІ
СӨЗГЕ БИЛІК БЕРМЕДІ
СӨЗГЕ ЖОҢ АДАМ
СӨЗДЩ ЖЕТІ АТАСЫН БІЛЕДІ
СӨЗ ДЕЛЕДІ Хабар таеді. Тыңдасаң Дозыкеден сөз келеді, Жақсы-жаман кісіні көз көреді (ҢКБС).
СӨЗІН АҢТАН ТИГІЗДІ
СӨЗІН ЕКІ АЙТТЫРМАЙДЫ
СӨЗІНЕН ЖАЛТ ТАЙЫП КЕТТІ
СӨЗІНІҢ КИРЕЛЕҢ-ИРЕЛЕҢІ КӨП ЕКЕН
СӨЗІҢЕ Д¥ЛДЫД к ө н е. Айтцанға көну,
лыпылдап келісу мағынасында айтылады. (Кішінің үлкенге деген ізеті
ретінде ңазірде де айтыла береді).
«Сөзіңізге цұлдыц» деп үлкен атамның алдында лыпылдап жүрдім (AT).
СӨЗІНІҢ БЫСЫМЫЛДАСЫ...
СӨЗІ ӨҢМЕНІҢНЕН ӨТЕДІ
СӨЗІ СӨЗ Сөзі екі болмайОы.
СӨЗІ СЫНЫД Сыпайы.
СӨЗІ ТҮРПІДЕЙ ТИЕДІ
СУАЛЫП КЕТТІ Сауын малдың сүттен
арылуы туралы айтылады.
СУДАЙ СӨЙЛЕЙДІ Еркін сөйлейді. (Бұл
тіркес «орысша», «ңазақша» сияқты
сөздердің соңынан айтылады: «орыс
ша судай сөйлейді» т. б.).
СУДАН АЛЛА, СУ ЖАР АЛА м ы с қ ы л.
СУ СІДІК Белі жоц еркек.
СУЬЩ ЖАНДАР
СҮҒАНАҢТЫРЫ ЖОҚ
СҰКТАНЫП ДАРАДЫ
СҮРАП БЕРГЕНШЕ, ҮРЫП БЕР Келген
цонаща барыцды аяма, «не жейсің»
дежей тамағыңды дастарцан үстіне
цой деген мағынада.
СҮРАПЫЛ ЗАМАН
СҮРАСТЫРА [СҮРАЙ] КЕЛЕ ДАРЫН
БӨЛЕ ШЫДТЫ
СҮР ЖЫЛАН Қаныпезер, цара көціл, зымиян адам туралы айтылады.
СҮЗЕГЕН СИЫРҒА ДҮДАЙ МҮЙІЗ БЕРМЕЙДІ
СҮЙГЕН ЖАР
СҮЙЕГІНЕ БАТТЫ Жапа иіегіп. біреудің
тырнағы батцанда, цатты налыганда
айтылады.
СҮЙЕГІНЕ ТАҢБА БАСТЫ Қорлады,
намысына тиді.
СҮЙЕГІ ТАЗА [АСЫЛ] МАЛ Туцы.чы жасыц емес, қарапайым емес мал.
СҮЙЕД ДЫМЫЗ (Дырғызша: Күзгі, қыскы қою ңымыз.). УЫЗ ДЫМЫЗ Ерте
көктемдегі жагғы.түрым кезіндегі.

тәтті цымыз; ТОҢАЗЫҒАН Б
МЫЗ (ңьгрғызша:
тондурма і
мыз); ТҮНБА ДЫМЫЗ (ңырғызп
тунма); САРЫ ДЫМЫЗ (жайлау
ғы қымызды қырғыздар «ңызыл і
мыз» дейді).
СҮЛЕ НАУДАС БОЛДЫ
СЫНДАРЛЫ АДАМ д и а л. Сьімбаі
адам (ДТДМ).
СЫН ТАДПА
СЫР АЯДТЫҢ СЫРЫ ДЕТСЕ ДЕ, СЫІ
КЕТПЕЙДІ
СЫР БІЛГІ АДАМ
СІЗДІҢ ЖАНАБЛАРЫҢЫЗҒА
көі
Сіздің цүрметті есіміңізге деген .
ғынада кездесетін ескі кітаби сөз
ТАБЫ ЖОД Сырцаттанып отыр.
ТАЖАЛ БОЛДЫ
ТАМАҒЫН МАЙЛАДЫ
ТАМАҒЫН ІШІП, ТАБАҒЫНА ТЫШТ]
ТАМАДСАУ КІСІ
ТАҢДАЙЫН ДАҒЫП, ТАҢ ДАЛДЫ
ТАП ӨЗІ
ТАРС БЕРГЕН СОҢ ТАЙСАЛМА
ТАРТ ТІЛІҢДІ!
ТАС Ж¥Т! ң а р ғ ы с.
ТАСТАҒАН ТАСЫ ЫЛДИДАН ӨР
ДОМАЛАП ЖАТПАДЫ Тәңірім б^
ген шағыма Тастаған тасым жаті
ды Ылдидан эрге домалап (Ы. Ш.).
ТАСТАЙ ҮЙДЫДА ЕДЕН
ТАСТЫ СУ Б¥ЗАДЫ, СУ Б¥ЗБАСА О
Б¥ЗАДЫ
ТАЯДТЫҢ АСТЫНА АЛДЫ
ТАУДЫ ТІЛІП, ТАСТЫ ЖАРҒАН
ТЕКЕНІ ӘДЕ ЕТІП, ЕШКІНІ ТТТЕТТГЕ ЕТ
ЖҮРМІЗ
ТЕЛ ЖҮРІС Дезеген аяң, тел жүі
(Ы. Ш.).
ТЕНТЕГІ МЕН ТЕЛІСІН [ТЕБІЗІН] Т
ЗЕТТІ
ТЕРІСІН ТЕРІС [KEPI] СОЙДЫ Теріс
теріс сыпырды; іремей сойды.
ТОБЫЛҒЫ ҰЯЛҒАНЫНАН ДЫЗЫЛ Б
ЛЫПТЫ Барынша тырысып бағ
жоқтығьін, цолынан іс келетін-ке
мейтіндігін сыртңа білдірмеу мағыһ
сында.
ТОҒЫЗ САН ТОРҒАУЫТ, ОН САН О
МАУЫТ
ТОҒЫЗ ТҮРЛІ АМАЛЫ, ТОДСАН Т
ҒЫЗ БҰДТЫРМАСЫ БАР (Дырғы
ша: «Тогуз амалы, токсон тогуз бу
тармасы бар»),
ТОЙ АТАСЫ ТОМАЛАД Той атасы том
лац, Дөңілім ңұмар соған-аң (Ғ. С.)
ТОДЫМДАЙ [СҮЙЕМДЕЙ] ЖЕР Болм
шы жер.
ТОЛЫД ЖЫЛ
ТӨБЕЛЕС [¥РЫС] «БОД ЖЕМЕДЕК
БАСТАЛАДЫ
ТӨРЕ ТИМЕДІ
ТӨРЕСІН ДИСЫД БЕРМЕГЕН
ТОРТ АЯДТЫДАН ИТІМ ДЕ ЖОД Ма.
дан дэнеңе жоц.
ТУРА СӨЗ ТУҒАНҒА ЖАДПАЙДЫ
ТҰЛПАРДЫҢ ӨЗ Т¥ЯҒЫ ӨЗІНЕ МАЙ
Т¥РА БАСПАС ТОБАН АЯД
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як;

ҢЫБЫРЛАТПАДЫ Тырп еттірмеді.
ЯЕНІҢ ҢҮЙРЫҒЫ ЖЕРГЕ ЖЕТКЕНДЕ, ЕШКІНІҢ Ң¥ЙРЫҒЫ АСПАНҒА ЖЕТКЕНДЕ
ЛСЫМ ДҮНИЕ
Ң [ТЫҢАЙҒАНІ ЖЕР
ПЫР ЕТПЕЙ ОТЫР!
Р [ТЫРДАЙ] ЖАЛАҢАШ
РНАҒЫНА ЗАР БОЛДЫ Сағынды, аңсады. Көзден таса болғанда қандай
болдым, Өзің түгіл зар болдым тырағыңа-ай (ҢКБС).
РНАДАН БИ ҢОЙСАҢ, ҢИҚУ КЕТПЕС БАСЫҢНАН (Ңырғызша: «Турнадан бий койсоң, кыйгуу кетпейті
башыңдан»)*.
АЛДЫ Араға жүрер, сөз салар көлденең кісі алды.
ДЕСІП КАЛДЫ
ЕМІЗДІ Бос сөз сөйледі; тілімен ғана
дәмелендірді.
ЖАЛҒАСТЫ Тілдесті. Ңосылған
кішкенеден, қарағым-ау, Күн қайда
бір сөйлесер тіл жалғасып (ҚКБС).
[ БУЫЛДЫ
[ КӘЛИМАҒА КЕЛМЕДІ [КЕЛМЕЙ]
KETTI1

[Ң КҮЙГІР! қ a d ғ ы с.
[ ҮШЫМЕН ЖАҢЫН ҢЫЛДЫ Алдады.
[ БОСАДЫ д и а л. Буыны босады
(ҢТДМ).
ЖЫЛАННЫҢ ҚҮЙРЫҒЫН БАСПА
ТҮЛ Тірі жетім. «Жанбай — жалын,
күймей — шоң» дегендейін, Тірі тұл
осы күнде Баян болды (ҢКБС).
ШЕЖІРЕ
Н СӨЗДІҢ ҢЫСҢАСЫ
Н ОТЫН ЖАНДЫРДЫ
[ ИТТЕЙ ЖАЛАҢТАП...
АҒАН ЖЕРДЕ ҢОЛЫ, ТІСТЕГЕН
ЖЕРДЕ ТІСІ КЕТЕДІ
ШҒА ЫҒАДЫ д и а л. Теңізге царай
жылжиды. (Осындағы «ұшан» теңіз
мағынасында; «ұшан-теңіз» қос сөзі
асыдан келіп пайда болған).
РАНЫНАН [ҢЫСЫЛҒАНЫНАНІ КІРЕРГЕ ЖЕР ТАППАДЫ [ЖЕРГЕ
КІРДІІ
1.ГІСІ СЕГІЗ ҚАБАТ Әбден болып-тол°ан, төрт ңүбыласы түгел.
ЕН. АУЫЛ к ө н е. Беделді ауыл.

ҮЛКЕН БАСЫҢДЫ НЕГЕ КІШІРЕЙТЕСІҢ?
ҮРІМ-БҮТАҢ, ЖҮРАҒАТТАН ТҮК ҚАЛДЫРМАДЫ
ШАЙҢЫ-БҮРҚЫ БОЛМАСЫН, ҚИҢЫШОЙҢЫ БОЛМАСЫН Жаман-жэутік,
былжыр, ынжыц болмасын деген, хағынада. «Жалын» жарқырай берсін.
«¥л тусаң — шайцы-бүрцы болмасын,
ңыз
тусаң — қицы-иіойцы болма
сын!..» Көркем әдебиет сақал саудасын да көтермейді, көзін сүзген
«жастық» саудасын да көтермейді,
«Жалын» талаптыға тэрбиеші, талантқа өз үйіндей болар деп сенеміз
(Ғ. М.).
ШАЛА ӨЛТІРГЕН ЖЫЛАНДАЙ
ШАР ТАРАПТЫ ШАРЛАДЫ
ШЕШЕМІЗ БІЗДІ ТУҒАНДА ҚАЛЖА
ЖЕГЕН
ШИҢАННЫҢ АУЗЫ ЖАРЫЛДЫ Тәзім,
шыдам таусылды.
ШИҚ-ШИК; КҮЛДІ (Күлкінің толып жатңан түрлері бар, мысалы: «ңарқңарң күлді», «тырқ-тырқ күлді»,
«тарқ-тарқ күлді», «еңкілдеп күлді»,
«жырқылдап күлді», «езуінен күлді», «миығынан күлді», т. б.).
ШОҢ ҢАРА [АЛЫП ҢАРА] КҮШ
ШОШҢА ТАҒАЛАДЫҢ БА?
ШӨКЕЛЕП ОТЫРДЬІ («Жүресінен отырды», «жүгіне отырды», «малдасынан
отырды» немесе «малдас құрып отырды», «тізерлеп отырды», т. б. түрде
айтылады).
ШӨКІМДЕЙ ЖЕР
ШӨП БАСЫН СЫНДЫРШЫ Жацсылыцца жорышы, лайым осылай болғай.
ШҮЙКЕДЕЙ КІСІ (Көбіне «кемпір» сөзімен бір жүреді).
ШҮЛЕННЕН ШӨЛ ТУДЫ [ТУДЫРДЫ]
Атацты кісіден, дариядай кең жомарт жаннан, жацсыдан, мырзадан
керең цүлац. цуыс кеуде, тар көңіл
иесі туды дегеи мағынада. (Бүл фразаны «ШӨЛДЕН ШҮЛЕН ТУДЫ [ТУГЫЗДЫ] * түрінде керісінше де қолданады). Абай Ділдә сөзін бітірткен
ж оқ:— Қой, Ділдә. Тіленшідей атадан сені керең ңұлақ қып туғызған
мен емес. Шүленнен шөл туғызған
мен деп пе едің? — деп, кейіспен бір ■
кекетті (М. Ә.).

* Ңосымшада әрі «Ңазақ тілінің фразеологизмдері туралы» деген бөлімде кезін осы сипаттас фразалар К. К. Юдахиннің «Киргизско-русский словарь» атты.
інен алынды.
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